
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3الوثيقة اإلعالمية رقم 

 االستعانة باملترمجني الفوريني يف مراقبة االحتجاز
 
 

 
 
 

، على تعزيز املراقبة املنتظمة واملستقلة 1977، منذ تأسيسها يف عام )APT(تعمل مجعية الوقاية من التعذيب 
والغرض من . ا من انتهاكات حقوق اإلنسانألماكن االحتجاز كوسيلة فعالة ملنع التعذيب وسوء املعاملة وغريمه

البحوث والتحليالت الرائدة جلمعية الوقاية إتاحة  الوثائق اإلعالمية حول مراقبة االحتجازهذه السلسلة اجلديدة من 
. من التعذيب وأفضل ممارسات نظرائها للعاملني يف هذا اجملال على الصعيدين الوطين والدويل يف شىت أحناء العامل

ف السلسلة إىل تقدمي دراسة أكثر تفصيالً للجوانب اليت طُرحت يف الدليل الصادر عن اجلمعية بعنوان وهتد
Monitoring Places of Detention: A Practical Guide .  

 
 . ch.apt@ptaنرحب بأي آراء أو تعليقات أو اقتراحات حول حمتوى هذه السلسلة ونرجو إرساهلا إىل
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 مقدمة .1
 

 كيفية استخدام هذه الوثيقة اإلعالمية 1.1
 

 مبراقبة االحتجاز على املستوى الوطين أو الدويل واليت قد حيتاج مراقبوها املعنيةاملنظمات يتم استخدامها من قبل لقد أُِعدَّت هذه الوثيقة اإلعالمية ل
 منظمات  تواجهقد وهي تستعرض قضايا السياسة العامة اليت . لغتهميتكلمون ال همولكن احملرومني من حريتهم األشخاص  أواملسؤولنيإىل مقابلة 

تناول بعض االعتبارات األساسية لكل املترجم وت واملراقب كل من  الذي يضطلع بهدوريف الالحقاً تبحث ل ، فورينيترمجنيمب تستعنياملراقبة اليت 
  .ني واملترمجنيثيقة جدول يقدم بعض املبادئ التوجيهية املستقاة من أفضل املمارسات الدولية والوطنية لكل من املراقب ويرد يف هناية الو.منهما

 
 االعتبارات األولية 1.2

 
وليني املسؤ األشخاص احملرومني من حريتهم أو بعض أو بلغة أحد مشكلة عدم التحدث أماكن االحتجاز يف  أثناء عملهم املراقبونيواجهغالباً ما 
 1 .اختريوا بشكل مفاجئ أو هواة أو  كانوا حمترفنيسواء االستعانة بأشخاص للقيام بالترمجة الفورية،  إىل املراقبونيضطرقد ف نتيجة لذلك، .املعنيني
  .عبةصالغري املباشر من تعقيد مهمة املراقبة والتواصل   املختلفةالثقافات و التواصل عرب اللغات اليت يفرضهاتحدياتتزيد ال

 
 وال شك بالطبع يف أن الترمجة الفورية . فوريالعمل مع مترجممكن من  يت لكيأو املكتسبة/جمموعة من املهارات الفطرية و من لمراقبال بد ل
 ةدث مشكلحتقد  .مركبة لتحقيق أهداف اً وظائف خمتلفة سعي عدةتوازن بنيال املترجم  منتطلبتإذ ،  غاية يف الصعوبةاًنشاط يف حد ذاهتاتشكّل 

مها، مما قد يؤثر ليس فقط على عملية إجراء املقابالت أو كال أو املترجم من جانب املراقبالتدريب يف نقص اليف التواصل نتيجة لسوء اإلعداد و
  .وإمنا أيضاً على مصداقية منظمة املراقبة

 
فال بد . ستخدام املترمجني الفوريني أثناء االضطالع مبهام املراقبةوكما هو احلال دائماً، ال توجد صيغة جاهزة للتعامل مع التحديات اليت يفرضها ا

  . جيداًخالقية ومنهجية مدروسةاألبادئ جمموعة من امل وات مناسبةسياسوضع  الكايف ووذلك من خالل اإلعداد، براغمايت بشكل  عليهامن التغلب
 

 قضايا السياسة العامة .2
 

قد ال حتتاج إىل ذلك إال يف و بشكل منتظم ومتوقع، خبدمات املترمجني الفوريني  االستعانة إىلحتجازاال  أماكنراقبةاملعنية مبملنظمات ا قد حتتاج
 بشكلترمجني بامل االستعانة  منظمات املراقبةويف أي من احلالتني، قد ختتار.  ممكنبأفضل مستوى نيينبغي التخطيط لكال االحتمال. أحيان قليلة

 أياً .خيار آخريف حال انعدام أي  – وقت احلاجة للقيام بالترمجة الفورية  االستعانة بأشخاص موجودين يف املكانو أمنتظم أو على فترات متباعدة
 وضمان اجلودة ني فوريني من أجل توحيد املمارساتترمجمب االستعانةعداد سياسة بشأن الوقت الكايف إلختصيص كان الوضع، ينبغي للمنظمات 

  :جيدر أخذها بعني االعتبار اليت القضايابعض ما يلي  يف. يالعملطبيق الت أثناء الصعوبات فاديوت
 

 رزالتوظيف والف 2.1
 

ما إذا كان ميكن  و–  االستعانة مبترمجني حمترفني عمل املنظمة يتطلبكان  ما إذا حتديداليت يتعني اختاذها هول القرارات ائأومن : هواة م أحمترفون
يف أي من احلالتني، ُيفضَّل وضع ترتيبات و .اهلواة وتنظيمهمر كذلك، فال بد أن تفكر املنظمة يف كيفية إعداد  إذا مل يكن األم.احلصول عليهم أم ال

  .جيب فتح ملف وظيفي لكل مترجمكما  . وشروط اخلدمةوسائل الدفعتعاقدية رمسية وثابتة حتدد مدة العقد واالختصاصات واألجر و
                                            

من يقع عليهم االختيار األشخاص الذين ، فضالً عن  مبهام الترمجة الفوريةونضطلعي احملترفني واهلواة الذينلإلشارة إىل "  الفوريترجمامل " ُيستخدم مصطلح لغرض هذا التقرير،1
  .ات املراقبة خالل زياردون ختطيط مسبق



  جلمعية الوقاية من التعذيب3الوثيقة اإلعالمية رقم 

 االستعانة باملترمجني الفوريني يف مراقبة االحتجاز
 2

 فما هيتطوعني، مبة ستعانيف حال االهتم؟ حىت اخدمتكلفة  مبقدورها دفع فهل أم ال، مبحترفني ستعانة قررت املنظمة االسواء: الدفع والتكاليف
فرص ك ،ها للمتطوعنيقدمي بديلة ميكن تمنافعهل هناك و ؟والغذاءالنقل تكاليف ، مبا يف ذلك حتملهاى املنظمة واجب عل الالتكاليف األخرى

  ؟ مثالًملهينالتطوير ل
 

 وهو . يتحدثون اللغات احمللية ولكن ال يقيمون يف البلد املستهدف فورينييتاح للمنظمات الدولية خيار تشغيل مترمجنيغالباً ما : ونوطنيدوليون أم 
كون يقد يعين أن املترجم غري أن ذلك  .لألشخاص الذين يبقون يف البالد بعد انتهاء املهمةذلك املتاح من األمن مما أكرب ما يوفر للمترمجني قدراً 

  . التكاليفارتفاعباإلضافة إىل  ،)نظر أدناهأ (الوسيط الثقايف وأقل قدرة على أداء دور الوطينمنفصالً عن الواقع 
 

 مهمة فيه ُتنفَذ  الذيزء من البالداجل يف نيقيممأي (تشري االعتبارات األمنية إىل أنه من األفضل عدم االستعانة مبترمجني حمليني : نيحمليون أم غري حملي
 الحتمال أن يكون  نظراً،يةالستقاللا  يف متصور أو حقيقيقد تؤدي إىل نقص كما أن االستعانة مبترمجني حمليني .خطرألن ذلك يعرضهم لل) ةاملراقب

 يوافقون على إجراءالذين األشخاص بعض قد يفّضل  ومن ناحية أخرى، ف.سريةال خرقاحتمال زيادة  معينة، فضالً عن  انتماءاتللمترمجني
 فإن االستعانة مبترمجني حمليني قد تكون هلا مزايا من حيث بناء الثقة ، وعليه.التعامل معهيسهل عليهم  شخص يعرفونه أو إىلالتحدث مقابالت 

  .الوسيط الثقايفوتعزيز دور 
 

 األعمار ي خمتلف فورينيترمجنيمب ستعانةلال من املرونة ما يكفيملنظمات ا أن متتلك ينبغيمن الناحية املثالية، : العرق واجلنس والعمر واملواهب
  .املشاركني يف املقابالت التكيف مع هويات واحتياجات حىت يتسىن هلم ،لغويةالقدرات ال، فضالً عن واألجناس والثقافات واملواهب

 
 على االلتزام القدرة  أيضاًإمنا و التواصلثناءأ  حاجز اللغةلتجاوز الكفاءة الالزمة  فقطونلكمن األمهية مبكان العمل مع مترمجني فوريني ال مي: رزالف

 ني الفوريني املترمجقد يسيء بعض ، لألسف،لكن.  ومن الضروري أيضاً أن ُينظر إليهم على أهنم كذلك.باملعايري املهنية واملمارسات األخالقية
إجراء  من خالل فورياملترجم الاملتقدمني لوظيفة ت املراقبة فرز ينبغي ملنظماف ، لذا. أقراهنم يف جمتمعاهتم احملليةيف تعامالهتم مع استغالل وظيفتهم

 أو السلطات الوطنية املنظمات غري احلكومية وأوكاالت األمم املتحدة ب واالتصال مصادر للتزكية واستخدام دراسات احلالة وطلب ةمقابالت دقيق
  .رشح عند االقتضاءت للم احمللياجملتمع وأ ذات الصلة

 
 يف هذه .اً فورياًمترمجوال ميتلك  هت لغكلم مقابلة شخص ال يتحباجة إىل نفسه فجأةراقب قد جيد امل: دون ختطيط مسبقمن ختارون امل ناملترمجو

 إىل املراقبعمد  ميكن حتديد ذلك من خالل. احلالة، فأول ما جيب على املراقب فعله هو حتديد ما إذا كان التواصل بينهما ممكناً من الناحية العملية
 وإذا . بطالقةايتحدثوهنبأهنم   خاطئاً انطباعاًونيعطف بلغته غري الناطقني  ال يعرفها تلقائياً شائعة حبيثغريأسئلة تتطلب اإلجابة ُجبمل كاملة وطرح 
عودة يف وقت الحق  لل أن يرتبلمراقبلأما إذا َتعذَّر ذلك، ميكن .  فوري استحالة التواصل اجليد، ينبغي للمراقب الترتيب حلضور مترجمتاتضح

 مكان إىلنقل  لليعرضه بل أنه قد تلك األثناء،خطر يف لل الشخص عرضقد ال يكون ممكناً، واألهم من ذلك أنه قد يغري أن ذلك . برفقة مترجم
  .آخر

 
لكن ذلك جيب أن يكون . رياملترجم الفومكان االحتجاز، قادر على أداء مهام يف هذه احلالة، قد يضطر املراقب إىل االستعانة بشخص موجود يف 

 مصاحل تكون لهقد ال يفهم ضرورة احترام السرية أو رمبا كما أنه  ،إىل املهارات املثلىعلى األرجح هذا الشخص سيفتقر ، إذ أن املالذ األخري
 ومن ناحية . هبم خاصةوماتء ومعل إدخال آرامن خالل –بِنِيَّة طيبة لو  حىت و–احلديث نقل  أو األصدقاء األقارب قد يسيء.  خفيةودوافع

  . أقاربه أو غريهم من األشخاص احلاضرينأمامجرى معه املقابلة يف مناقشة بعض القضايا الشخص الذي ُتقد  ال يرغب أخرى، ف
 

ع أحد طوَّ نفسه َت ويف الوقت،إذا مل يتوفر مثل هذا الشخص. غالباً ما يكون التصرف األمثل يف هذه احلالة االستعانة بشخص يقترحه احملتجز بنفسه
 فقد يتردد احملتجز يف إبداء عدم .املقابلة حبرص ودأبموضوع  ديري واحملتجز عن كثب ردود فعل أن يتابع جيب على املراقباألشخاص احلاضرين، 

  .رغبته يف االستعانة هبذا الشخص ألسباب خمتلفة
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ة عالقال ونوع احملتمل"  الفوريترجمامل " شخصيةبإجيازحتديد جيب على املراقب  أياً كان الشخص الذي يقع عليه االختيار للقيام بالترمجة الفورية،
املختار  ويف حالة عدم اطمئنان املراقب للمترجم . القيام بهب عليهجي الذي  املوضوعي الدور، البدايةمنذ إيضاح، و مقابلتهاملرادبالشخص  اليت تربطه

  . شخص مناسبحلني ظهورقابلة امل، مثل تأجيل  شخص آخر أو حل آخر إجياداول حيحلذر و اتوخى أن ي لهمن األفضلف، دون ختطيط مسبقمن 
 

 املبادئ التوجيهية الداخلية بشأن مراقبة االحتجاز وإجراء املقابالت 2.2
 

أن تكون  ب وجي.ابالت إجراء املقبشأنواضحة الداخلية التوجيهية البادئ جمموعة من امل ضعواقبة رمنظمات املعلى  ب جي، االتساق واجلودةلضمان
  : سبيل املثال ال احلصرمنها على ،أن تتناول قضاياو هذه املبادئ التوجيهية متاحة للمترمجني الفوريني

 
 ؛ملترمجني الفوريني وإجراءات اعتمادهما حرية دخول 
 احلاالت اليت ُيفضَّل فيها االستعانة مبترمجني ذكور أو إناث ألسباب تتعلق باألمن والفعالية؛ 
 زمان واملكان والظروف املناسبة إلجراء املقابالت؛ال 
 األشخاص املفترض حضورهم أثناء املقابالت؛ 
 نطاق وحدود الدور الذي يلعبه كل طرف من األطراف الفاعلة؛ 
 ملقابلة؛ا اخلطوات اليت ُيفترض أن تتكون منها 
 قضايا التواصل؛ 
 ؛إجراء مقابالت مع أشخاص ينتمون إىل الفئات املعرضة للخطر 
 هام أخرى خاصة باملترمجني الفورينيم 

 
 املعلومات والتدريب ومدونة قواعد األخالق والسلوك 2.3

 
ضعها تالتعليمات البسيطة اليت بعض  على  قبل بداية املقابلةمعهماالتفاق ملراقبني ا علىيجب ف، دون ختطيط مسبقمن املختارين  يف حالة املترمجني

  .إدارة العمليةعلى  يساعد املراقبنيهم دورهم ويساعدهم على ففذلك .  مسبقاًنظمةامل
 
دد املعايري حتسلوك القواعد لدونة مب -  الأم كانوا حمترفني سواء - اقبةر مع منظمة امل الذين يعملون بشكل منتظم الفورينياملترمجني تزويد بجي

 أيضاً تعريفهم باملبادئ التوجيهية الداخلية بشأن املراقبة وإجراء  وينبغي2 . عليها والتوقيعتهالدراسوذلك منهم االلتزام هبا، توقع املاألخالقية 
  .املقابالت املشار إليها أعاله

 
، على السواءلمراقبني واملترمجني ُتقدَّم ل ودورية حمددةينبغي مناقشة هذه الوثائق وغريها من املسائل ذات الصلة واالتفاق عليها يف دورات تدريبية 

وينبغي .  جيب أن تشكل دراسات احلالة ومتارين لعب األدوار جزءاً حمورياً من هذه العملية.متمرسون  ومراقبوننو مترمج فيهاشارك أن يلفضَّوُي
 كما ميكن تقدمي دورة تعريفية باملنظمة . املعتمدةفهم املنهجية، فضالً عن  مع املراقبنياتأن يوفر التدريب فرصة للمترمجني الفوريني لبناء عالق

  .عملهملاجلدد، حيثما كان ذلك مناسباً، حىت يتسىن هلم فهم الصورة األكرب للمترمجني 
 

 دعم املترمجني الفوريني 2.4
 

، منها الشعور بالغضب أو اإلجهاد أو  نفسية واجتماعية مؤملةاً آثارلديهملّف قد خي  الفوريني مع األشخاص احملرومني من حريتهمملترمجنيا إن عمل
 إىل حل حيتاجون أو املراقبني  من مع زمالئهمم املهنية يف عالقاهتصعوبات يواجهون كما أهنم قد. دمة غري املباشرةاالكتئاب أو اإلرهاق أو الص

                                            
، Code of Practice and Ethics for Interpreters and Practitioners in Joint Work لرعاية ضحايا التعذيب، نظر املؤسسة الطبيةأعلى سبيل املثال،  2

  .UNHCR( ،Interpreters in a Refugee Context: Self-Study Module 3, Annex I ،2009(؛ ومفوضية شؤون الالجئني 2005
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ما  ويف.  هذه التحدياتجتاوز  الفورينيلمترمجنيل تتيحإىل هتيئة الظروف اليت من السعي نظمات املراقبة فال بد مل لذا .م بعملهمرتبطة أخرى مشاكل
  : لتحقيق ذلكبعض الطرقيلي 

 
 ؛مراقباً على أال يكون  الفوريني،والنصح للمترمجني الدعم لتقدمي اقبةر اتصال يف منظمة املمسؤول ختصيص 
 ؛3توفري معلومات عن اآلثار النفسية واالجتماعية احملتملة ألعمال املراقبة على املترمجني أنفسهم وكيفية تعاملهم معها 
 من االحتياجات يف املبادئ التوجيهية الداخلية  ذلكساعات العمل وغريحتديد لراحة واأوقات ولغذاء  االقضايا املتعلقة بتوفري معاجلة 

 ؛ الفوريني للمراقبني الذين يعملون مع املترمجني املُقدَّمةالتدريببرامج و
 تعريف املترمجني منذ البداية باملهام اإلضافية املتوقع منهم القيام هبا؛ 
  حسب االقتضاء؛اقبةرقابالت أو زيارات املاملمع املترمجني قبل وبعد واستخالص املعلومات  جلسات لإلحاطة املراقبني عقدالتأكد من  
 إجراء تقييم دوري لألداء وفقاً ملعايري شفافة من أجل مساعدة املترمجني على التطور. 

 
 األمن والعمليات االنتقامية 2.5

 
كما أن تصرفات .  االحتجاز أن يقعوا ضحايا لعمليات انتقامية وإجراءات أخرى هم يف غىن عنهاميكن للمترمجني الفوريني العاملني يف جمال مراقبة

ينبغي ملنظمات املراقبة العمل على احليلولة دون حتقق هذه االحتماالت وأيضاً ف ،لذا.  تعرِّض املشاركني اآلخرين يف عملية املراقبة للخطرقداملترمجني 
وسيلة لالتصال مبنظمة املراقبة  ريأما كيفية القيام بذلك فتعتمد على السياق احملدد، ولكن بشكل عام جيب توف. ققهااالستعداد ملواجهتها يف حال حت

 ،الشرطة، مثل جيب فرض حظر صارم على االتصاالت الثنائية بني السلطات احملليةكما . للمترمجني وعائالهتم أو أصدقائهمار الساعة على مد
إبالغ  ولالتصال مبنظمة املراقبة مباشرةًإحالتها وإذا وجد املترجم أن السلطات حتاول االتصال به يف أمر يتعلق باملراقبة، فعليه . واملترمجني الفوريني

ال جيوز حتت أي ظرف السماح للمترمجني الفوريني بالوصول إىل امللفات العامة . األمر إىل مسؤول االتصال اخلاص باملترمجني الفوريني يف املنظمة
  . معلومات سريةاليت حتويأو ملفات احلاالت الفردية أو قواعد البيانات 

 
 

 التحديات املفاهيمية وغريها .3
 

 االعتبارات األخالقية للمراقبني واملترمجني الفوريني 3.1
 

 Monitoring Places ofبعني االعتبار يف الدليل الصادر عن مجعية الوقاية من التعذيب بعنوان  املبادئ األخالقية للمراقبني تؤخذ
Detention: A Practical Guide.وإمنا أيضاً لزيادة ، وهي مهمة ليس فقط لضمان االتساق والكفاءة املهنية يف عملية إجراء املقابالت 

  .السيطرةقدرته على  وبالتايل - على التنبؤ مقابلتهالذي تتّم  الشخص قدرة
 

مدونة مكتوبة للمترمجني واملراقبني  تتوفر فمن الضروري أن . املعايري األخالقية ذات الصلةيقتطب مسؤولية أيضاً  أن يتحمل املترمجون الفوريونجيب
  .، األمر الذي يساعد على جتنب حدوث تضارب وارتباك وأخطاء مبني أعالهكما هوالسلوك ومبادئ توجيهية ألساليب العمل /لقواعد األخالق

 
معني  يف سياق عقوالً ألن ما يبدو م التوقعات األخالقية وغريهاحتقيق على م قدرهتبشأناء املترمجني  البداية على آرمنذ املنظمة حتصلومن املهم أن 

.  الصعوبات العمليةفاديتوجيهية وتالبادئ امل واملدونةساعد على حتسني ي قد  مناقشة مفتوحة فإن إجراء، لذلك. آخرسياق يف بدو كذلك ال يقد
  :ملترمجني الفوريني ما يليبا  اخلاصةمدونة قواعد األخالق يف تناوهلاغي ينب املبادئ الرئيسية اليتمن بني 

 

                                            
 .Interpreting in a Refugee Context ،2009جئني، شؤون الالالسامية لألمم املتحدة لفوضية املنظر أ 3
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 ال ضرر وال ضرار 
 السرية 
 النزاهة 
 الدقة 
 االحترام 
 احلساسية 
 عدم التمييز 
 املسافة املهنية 

 
 هذا القرار  يتخذ املترجم وقد.نية بطريقة مهأدائهاشعر بأنه غري قادر على ياملسؤولية واحلق يف رفض أو ترك املهمات اليت  املترجم ينبغي إعطاء

  . للترمجة فيها غري مدرب أو مؤهل بأنه يشعرقفوام يف تكليفه بالترمجةالقيم الشخصية أو  وأألسباب تتعلق بتضارب املصاحل 
 

 دور املراقب 3.2
 

جيب التعامل مع القضايا . حتجازمبراقبة اال اخلاصة  املقابالت إجراءعندحالة االستعانة مبترمجني فوريني مسألة حدود الدور املهين يف إثارة من املتوقع 
  .تطبيق العملي يف الاملشاكل لتجنب  سوياًالقيام بأعمال املراقبة قبل بشكل صريح  عن ذلكةالنامج

 
 األخالقية واملهنية  األهدافحتقيق املسؤولية الكاملة عن ضمان يتحملون ونزالال ي إال أهنم، فورينيال ترمجنيامل مع  املراقبنيعلى الرغم من عمل
احترام املراقب  على  جيب،ذلكعلى الرغم من .  هو املسؤول عن إدارة عملية إجراء املقابالت، وليس املترجم، فاملراقب.تواإلجرائية للمقابال

  .ها بشكل موضوعياالستفادة منمعرفة كيفية  و ومعلوماتهاملترجم مهارات
 

ما، وهو ما قد توقعاهتيف تشابه هم مشترك بينهما وافتقت مع املترجم قبل عملهما معاً لضمان وجود أن يقضي املراقب بعض الوأيضاً من املفيد 
يف بعض احلاالت، حتدد فرق املراقبني واملترمجني إشارات معينة الستخدامها أثناء زيارات املراقبة . يساعد على االستعداد ملواجهة التحديات املتوقعة

  وجودوأ ؛ لتغيري املسار الوقت املناسبوأتتصل مبسائل مثل الرغبة يف وقف املقابلة؛ قد  و،شارات لفظية أو جسديةقد تكون هذه اإل. واملقابالت
  .أو ما شابه ذلك ؛ أبطأ أو أسرع بشكل التحدث من الشخصطلبال  أو؛ما بينهم  يفأمر ما ملناقشة  احلاجةوأ  ما؛مشكلة

 
 دور املترجم الفوري 3.3

 
  عموماًملترجم الفوريادور يجدر ب ف، لذا. بسيطة قد يراها اآلخرونهمةمل  العويصةعضالتامليون احملترفون التعقيدات العميقة ويفهم املترمجون الفور

إىل األوقات سائر يف من السعي لمترجم ل باإلضافة إىل ذلك، ال بد .لضمان التواصل الفعالوذلك  اقتحاماًقل األأن يكون قابلة امل مراحلسائر يف 
 اجلاري والشخص ترجمامل ة بنيالعالقيف مقابل العالقة بني املراقب واملترجم و ته مقابلاجلاريوالشخص   بني املراقبعالقةالتقويض سيادة عدم 
  .تهمقابل

 
  :ما يلي تتمثل األدوار الرئيسية للمترجم الفوري خالل املقابالت يف

 
 الناقل )1
 الوسيط الثقايف )2
 املوضح )3
 املناصر )4
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مستوى و املترجم معىن ينقليقتضي هذا الدور أن . االفتراضي للمترجم الفوري، وينبغي أن يستحوذ على النصيب األكرب من وقتههو الدور : الناقل
 وينبغي إبقاء الرسالة املُترَجمة بصيغة املتكلم اليت َتحدَّث هبا الشخص . تغيري نقصان أو أوةدون إضافمن  إىل أخرىلغة من  الكالم الذي قيلرمسية 
أو  ته مقابلاجلاريالشخص  جانبسوء فهم من دوث  إمكانية واضحة حلرأى إال إذا الناقلدور ب االلتزام ب على املترجمجيكما . ته مقابلاجلاري
  . لضمان دقة الترمجةاحلديث جمرى يف إدارة اًاملترجم دورويلعب  .املراقب

 
دور ب يوفر املترجم عند قيامه . الذايتواقعال تنظم اليت ةثقافيال لقيم واالفتراضات والتصورات وااللغة يف املعتقداتكمن جذور ت:  الثقايفالوسيط

 االختالفات إذا كانت وجيب على املترجم االضطالع هبذا الدور .ها يف أي من االجتاهنيرمجت تاجلاري لفهم الرسالة ضرورياً اً إطارالوسيط الثقايف
 ،ذلكعلى الرغم من  .ته مقابلاجلاريالشخص  أو املراقب من جانب غري الكايفاطئ أو اخلفهم الاً إىل تؤدي فعليسالثقافية أو غريها من االختالفات 

اليت يعرفها  فمهما كانت كمية املعلومات الوقائعية .اليت يقدمها املترجم نفسه  الثقافية الذاتيةجيب على املراقبني واملترمجني أن يدركوا حدود الترمجة
من  وألخرىتلف من جمموعة فرعية خيفهم ناقص ويعتمد على  باألطر الثقافية لتزاماالفإن  والقيم واألعراف والعادات،  املعتقداتعن املترجم
  .دور الناقل من اقتحاماً أكثر الوسيط الثقايف ُيعترب دور .خرآل شخص

 
اليت قد  أو  دقيق لغويمرادف هلا ليس املفاهيم اليتأي  -  شرح املفاهيم املعقدة وتعديل مستوى الرمسية من املترجم  هذا الدوريقتضي: املوضح
 هذا الدور  املترجميلعب االحتجاز، اخلاصة مبراقبةيف سياق املقابالت و .أصبحت مفهومة تأكد من أهناالمث  -  مفهوم غريلغويمرادفها ال يكون
 وال .فهم عن الته مقابلاجلارييعجز الشخص  عندما -ترجم  من خالل امل- أن املراقب هو املسؤول األول عن التوضيح غري .املراقب جتاه احلاسم

  .مبوافقة صرحية من املراقبذلك ، وته مقابلاجلاريجيوز إال يف حالة فشل ذلك أن يضطلع املترجم بدور املوضح جتاه الشخص 
 

كآخر خليارات األخرى للتواصل مع املراقب، واسائر ال جيوز للمترجم االضطالع بدور املناصر إال يف احلاالت القصوى، وبعد استنفاد : املناصر
، وذلك نتيجة إما لفقدان املراقب السيطرة على العملية ملقابلةا  إهناءاًقررميف هذا الدور سيطرته على املوقف يفرض املترجم  .مالذ ميكن اللجوء إليه

ينبغي  ، هذا السيناريوحدوث يف حالة.  أو رفاههته مقابلاجلاريكلياً أو تصرفه بطريقة قد يكون هلا أثر سليب خطري على احلقوق اإلنسانية للشخص 
  .ترجم لضمان عدم التكرارامل وكل من املراقب إجراء مراجعة لسلوك اقبةرملنظمة امل

 
 مهام عامة أخرى للمترجم الفوري 3.4

 
روم من حريته، حبيث يقود أحدمها املناقشة بينما من املمارسات اجليدة املتعارف عليها أن جيري مراقبان املقابلة مع الشخص احمل: مدون للمالحظات

وجود اثنني من املراقبني باإلضافة إىل مترجم ف.  أكثر تعقيداً األمر يصبحة،إجراء املقابلاشتراك مترجم فوري يف ويف حالة . يدون اآلخر املالحظات
ملراقب ا يقررفقد ترجم، مع امل واحد فقط أما يف حالة وجود مراقب .للشخص املراد مقابلته مرهباًغري مرغوب فيه أو أو غري عملي أمراً قد يكون 

ملترجم ا يتوىل  فمن املفيد أن،ذا ل. املقابلةالذي جترى معهالشخص  مع ه يقلل من تفاعلذلك، غري أن احلوار قيادةفضالً عن تدوين املالحظات و
 تكون قد اليت لذلك ينبغي للمترجم على األقل أن يدون البيانات الرئيسية .يةته األساس مهمعن  يصرفه أيضاًذلك قدإن كان  و، املالحظاتتدوين

  . مثل التواريخ واألوقات واألمساءما بعد، مفيدة للمراقب يف
 

 الشخصي لفهم املراقب يكون مكمالًحبيث  سياً للتصوراترئيميكن للمترجم املتمرس يف جمال املراقبة أن يكون مصدراً : األفكار/مصدر لآلراء
  . زاد احتمال حدوث صراع أو تنافس بينهما، فكلما زاد املراقب من إشراك املترجم يف الدور التحليلي املنوط به، ومع ذلك.مقابالتلل

 
 اقبةر هيئات امل لدى العاملني منهمال سيمايضطلع املترمجون الفوريون يف كثري من األحيان بدور لوجسيت، : مسؤول لوجسيت ومترجم نصوص

ومبا أن املراقبني غالباً ما يتلقون وثائق مكتوبة باللغة . د ُيكلَّفون بتنظيم وسائل النقل أو املكاملات اهلاتفية أو حجوزات املطاعم أو املواعيد فق.الدولية
 إساءة استخدام هذه  ولكن جيب أن حيرص املراقبون على عدم استغالل أو.ة النصوصترمجمبهمة فون كلَّاحمللية، فإن املترمجني الفوريني غالباً ما ُي

  .املهام اليت ُتعترب باملعىن الدقيق مهاماً إضافية للمترجم الفوري
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 قضايا أخرى خاصة باملراقبني واملترمجني الفوريني 3.5
 

  : ما يليومن بينها ،يواجه املراقبون واملترمجون الفوريون العديد من التحديات األخرى اليت جيب مناقشتها مسبقاً إن أمكن
 

علومات بالطريقة املركزة واملنهجية واملرتبة املجيد الكثري من األشخاص الذين جترى معهم مقابالت صعوبة يف تقدمي :  اليت تشكل حتدياًاملقابالت
ل اوحي للمراقب أنينبغي  ،لذا. دون توقفمن فقد يستمر بعضهم يف الكالم لفترات طويلة . والواضحة اليت يفضلها املراقبون" ذات الصلة"زمنياً و

 الشخص أثناء ةطعاقم ويف حالة فشل ذلك، ميكن للمراقب أو املترجم .فهم ما يرويه له حىت يتسىن التمهل يف الكالمضرورة ب توعية الشخص
 غري . إىل املراقب الشخصهلوا يقملتلخيص تقدمي  إىل  الفوري قد يضطر املترجممما يقطع حبل أفكارهقد إال أن ذلك  ،خرىاألفينة وال بني هكالم

 ، وذلك إما على فترات متقطعةللتأكد من فهمه ملا يقال ليس الوضع األمثل إذ سيضطر املراقب إىل تعويض ذلك من خالل طرح األسئلةأن ذلك 
  .ة العامء الشخص من سرد األحداثأو بعد انتها

 
 ويفضل .ته مقابلاجلاريالشخص  حديث جمرى ال يقطع يفضل بعض املراقبني أن يهمس املترجم بالترمجة يف أذنه حىت: الترمجة التتبعية أو اهلمسية

 وهناك. يترجم احلديث  الفوري أنمترجمل لة حىت يتسىن فترعن احلديث كل الشخص املراقب أو توقفيالبعض اآلخر الترمجة التتبعية حيث 
  .ته مقابلاجلاريالشخص  التواصل الذي يتبعه أسلوب وذلك حسب نينهجال أي من  يفضلون اتباعآخرون

 
 وتقع .قد حيدث من آن آلخر عدم توازن يف العالقة بني املراقب واملترجم خالل املقابالت: إدارة الصراعات بني املراقب واملترجم خالل املقابالت

 ن اآلخرونحىت ال يشعر احلاضرو ه وتعابري وجهده جسة لغالتحكم يف عليه إذ جيب. هباسبأ ت كانعلى املراقب مسؤولية معاجلة هذا الوضع، أياً
 جيب على املراقب بعد . املترجمبالرجوع إىلتأكد من فهمه ألمر ما الأنه يريد ب هبدوء ته مقابلاجلاريلشخص خيرب ا أن للمراقب مث ينبغي .املشكلةب

ية التنظيمية إذا اقتضت  على مصداقيته أمام احلاضرين، والرجوع إىل املبادئ التوجيهةافظاحمل تذكري املترجم بضرورة - مع التزام اهلدوء - ذلك 
أي إزعاج أو ارتباك بسبب ت الوأ لفت نظر احلاضرين إىل ما حدثن دون وقف املقابلة مبجيب يف حال َتعذَّر إجياد حل سريع للمشكلة، . ورةالضر

 بدا من  األمر أو تقدمي بديل إذا ميكن للمترجم واملراقب بعد ذلك مناقشة املسألة خارج غرفة املقابلة مث العودة إذا لزم.ته مقابلاجلاريللشخص 
  . يف ذلك الوقتا خالفاهتمالصعب تسوية

 
 ورؤيته اخلاصة املقابلة الذي ُتجَرى معه الشخص وضع: العامل اجملهول 3.6

 
 هافع ودوه احتجازوظروف معه مقابلة وخرباته وحالته النفسية واالجتماعية يرجي تاريخ كل شخص  مسبقاًعرفي يستطيع املراقب أننادراً ما 

 من  األشخاصفقد يتوجس بعض.  يصعب التنبؤ بالطريقة اليت ينظر هبا الشخص إىل املراقب واملترجم الفوري، يف الوقت نفسه.وجهات نظرهو
 معدبو" ألوفم" شخص قد يشعرون بالطمأنينة لوجود، يف حني أن آخرين مع املترمجني الذين أتوا من أماكن أخرى ويتجاوبون احمللينياملترمجني 

.  قد يفضل البعض مناقشة قضايا معينة مع شخص من عرق أو جنس حمدد.عنهم  أو أي شخص آخر يرونه شديد االختالفنيباألج يفالثقة 
لذا .  وأسلوبه يف التعامل مع املراقب واملترجمته مقابلاجلاري وال شك أن مجيع هذه العوامل تؤثر على قدرة الشخص .فاالحتماالت ال حصر هلا

  .نفس اللحظة لديهما من الفطنة ما يكفي لتقييم مثل هذه القضايا واالستجابة هلا يف  تكونفالبد أن
 

 مبادئ توجيهية .4
 

 املبادئ التوجيهية للمراقبني  بعضما يلي يف. ها وبعدهاءوأثنااملقابلة قبل :  خمتلفة ثالث مراحليفترجم امل واملراقب العالقة بني يفلنظر امن املفيد 
  : من تلك املراحل كل مرحلةخاللوريني واملترمجني الف
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 املراقب

 مبادئ توجيهية للعمل مع املترمجني الفوريني

 املمنوع املطلوب

 .عملية إجراء املقابالت لحياإعالم املترجم الفوري مسبقاً بتوقعاتك   قبل
  النصح لك حول القضايا الثقافية أو غريهاإلسداءدعوة املترجم . 
 شاكل الشخصية بينك وبني املترجم جانباً قبل املقابلةالتأكد من تنحية امل. 
  مقدماً مقابلته املزمعإعطاء املترجم نسخة من املواد املكتوبة املقرر تقدميها للشخص. 
 إشعار الشخص املراد مقابلته بالرهبةدون من قابلة امل هم حضورذين ميكنإيالء االهتمام لتحديد عدد األشخاص ال. 

 دون التعرف إىل املترجم الفوري أوالًمن قابلة البدء يف إجراء امل. 
 

 . الفوريترجماملنفسك مباشرةً قبل تسليم مسؤولية احلديث  معه إىل عّرف عن يف حالة معرفتك لبعض الكلمات يف لغة احملتجز، . نفسكالتعريف عن   أثناء
  املترجم وشرح دورهالتعريف عن. 
  فوريترجممب االستعانة يفضل عدم كانذا  إعلى ما الشخص اجلاري مقابلتهالتعرف من . 
 إيالء اهتمام وثيق لإلشارات غري اللفظية اليت قد تدل على عدم ارتياح الشخص للمترجم أو لعوامل أخرى. 
  عوامل أخرى أو خبصوص الشخص اجلاري مقابلته املترجم أي تلميحات مناالنتباه إىل. 
  ًمثلث متساوي على شكل من ذلك اجللوس بدالًميكن كما . دون عناءمن و كامل رؤيتكما بشكل جانبك يف موضع يتيح له  املترجم إىلوجلوساجللوس مقابل الشخص مباشرة 

 .عدد أكرب من األشخاصاألضالع أو دائرة إذا كان هناك 
 املترجماالستماع إىل أثناء  أو أثناء التحدث إليه النظر إىل الشخص اجلاري مقابلته. 
 ي املناسب واالنتباه إىل لغة جسدكم التواصل البصرااستخد. 
  الشخص اجلاري مقابلتهترجم وطمأنة امل من املعتاد ملساعدة  أكربوضوحوبطء بالتحدث. 
 احلرص على أن تكون األسئلة قصرية من خالل تكوينها يف رأسك قبل طرحها. احلرص على استخدام مفردات لغوية بسيطة وتوفري معلومات واضحة ودقيقة. 
 تكنقل رسالب أو ثالث للسماح للمترجم مجلتني كل  قصرية بعدالصمت ملدة. 
  اسأله إن كان يتذكر لون اجلدران"وليس " هل تذكر لون اجلدران؟"مباشر، مثل بشكل ُجمل قول أسئلة وطرح". 
 تك إذا لزم األمر إلعادة صياغة أسئلاالستعداد. 
 وقتاً أطول من املقابالت املباشرةفمن الطبيعي أن تستغرق املقابالت املترَجمة. التحلي بالصرب . 
  الشخص اجلاري مقابلته رداالنتظار حىت انتهاء الترمجة قبل الرد، حىت لو كنت تعتقد أنك فهمت. 
 بطريقة منظمةالسرد يف  لدى الشخص اجلاري مقابلته صعوبةيف حالة وجود قضايا معقدة أو يف حالة طرح  من آن آلخرصيلخالت . 
 ري دقيقة عن قصد للتأكد من فهمك لرد الشخصطرح أسئلة تلخيصية غ. 
 ينبغي التعامل معهامالحظات  أي تصورات أو التشاور مع املترجم، قبل االنتهاء من املقابلة، بشأن. 

  دون داعمن التحدث بصوت مرتفع. 
  ماذا حدث عند : "املركبةمن أمثلة األسئلة . (مركبةطرح أسئلة

 ).؟قالوا لكك، ماذا يشفتبت  قاموا أو،وصولك؛ هل كتبوا امسك
  ص يلختحماولة توفري الوقت من خالل الطلب من املترجم

 .لقصوىاحلديث إال للضرورة ا
 التنازل عن سيطرتك على املقابلة للمترجم. 
  قابلةامل بقيادة زمامالسماح للمترجم. 
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 تقليل التعليقات اجلانبية مع املترجم قدر اإلمكان وتقدمي توضيح للشخص اجلاري مقابلته إذا استمرت ألكثر من بضع ثوان. 
 تها ترمجيكون من الصعبقد ف ، النكاتإلقاء يف التحفظ. 

 . عند االقتضاء رأي إضايفكذلك إىل توضيح ومعلومات وحىت إذا احتجتاستخالص املعلومات مع املترجم حول مضمون املقابلة   بعد
 املشتركة بغية حتسني األداء يف املستقبلاستخالص املعلومات بطريقة بناءة مع املترجم حول طرق العمل . 
 معاملة املترجم باحترام وتقدير عمله. 

 

 

 املترجم الفوري

 ني يف جمال االحتجازعاملمبادئ توجيهية للعمل مع املراقبني ال

 املمنوع املطلوب

 ).أو أقالم(إحضار دفتر وقلم   قبل
 ة أو غريهااستشارة املراقب حول ما لديك من شكوك إجرائية أو لغوي. 
 وما إىل ذلك يةناقضايا اجلنسال واأللقاب الرمسية وراتب االجتماعية واملإلقاء التحية اللباس وعادات ومنها ،همة ذات الصلة امل الثقافيةالقضاياب املراقب تعريف. 
 الكشف عن أي سبب جيعلك تشعر بضرورة عدم املشاركة يف مقابلة. 

 

 .دون عناءمن ية ومساع كل من املراقب والشخص اجلاري مقابلته اجللوس يف موضع يسمح لك برؤ  أثناء
 تدوين مالحظات عن تفاصيل معينة مثل التواريخ واألرقام واألمساء ليستفيد منها املراقب يف وقت الحق. 
 تدوين املعلومات احلساسة يف الدفتر. 
  عدما ب املراقب يف مع تهامناقشأو  يها العودة إلاليت ينبغي القضاياتدوين. 
 استخدام الترمجة املباشرة إىل أقصى حد ممكن، وليس صيغة الكالم غري املباشر. 
 االنتباه إىل لغة جسدك وتعابري وجهك. 
 املقابلة يفسدقد  أمر إهانة ثقافية خطرية أو  حلدوث التشكيك يف أسئلة املراقب ما مل يكن هناك احتمالمع احلرص على عدم من املراقب ولكن هااستيضاح األسئلة اليت ال تفهم. 
 ًجتنب استخدام ُجَمل طويلة جدا. 
 مع اليت جترىقابالتامل يف حساسية ويزداد هذا املوقف.  املناسبةاللحظاتيف و بلباقة أن يتم ذلك ال بد. أكرب مما ينبغي الالزم أو بسرعة ن أكثر مَتحدَّث إذا تجزمقاطعة احمل  

 .سؤولنيامل
  املقابلةالتحكم يف زماميف   االستمرارراقب علىاملمساعدة . 

 حماولة القيام مبهمة املراقب. 
  ترمجتكالسماح لقيمك ومعتقداتك الشخصية بالتأثري على. 
 تغيري أو إكمال أو حتسني األسئلة أو األجوبة اليت تتوىل ترمجتها. 
  لشخص اجلاري مقابلتهااليت يوجهها اإلجابة عن األسئلة 

 . اجلوابتعرف أو العكس بالعكس حىت لو كنت للمراقب
  املقابلة بعد انتهاءغرفةالترك دفترك يف . 
  َتوقُّع أسئلة املراقب بغض النظر عن عدد املرات اليت اتبعت فيها

 .هذا اإلجراء يف السابق

 .احترام سرية عملية املراقبة  بعد
 جلسة تبادل اآلراء مع املراقب يف  واجهتها خالل املقابلةمناقشة أي صعوبات. 
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 الصةاخل .5
 

 املراقبني من يتطلب فيماسياسة واضحة وضع   من املنظمة يتطلب فوري مترجمعن طريق إجراء املقابالت يفرضهاالتغلب على التحديات اليت إن 
  .برباعةاملمارسات اجليدة واالرجتال تطبيق  االنضباط وواملترمجني الفوريني

 
 وتقع .يف مجيع األوقات للمراقبني  األول الشاغلجيب أن تكون ُتجرى معهم املقابالت وراحة ومصاحل احملتجزين الذين  التذكر أن رفاهيةال بد من

 اللغات جسر بني يف بناءلمترجم ل  الدور الرئيسي الصعبيتمثل ،بالتايل. ا يشمل تيسري عمل املترجممبعلى املراقب مسؤولية إجراء املقابلة 
 عمل فإن أدواره األخرى ال تقل أمهية، ال سيما يف حالة ومع ذلك .ة نقل املعلوماتلحفاظ على سالمل التدخل ممكن من قدرأقل ب والثقافات

  . غري مألوفة هلمظروفاملراقبني الدوليني يف 
 

 سوى ة ترمجيسطيع ال ،يعمل يف ظروف مثاليةاً وحمترفحىت لو كان  ،املترجم إذ تشري األحباث إىل أن. من الضروري أن تكون األهداف واقعية
إىل أقصى حد حتجاز اال مبراقبة  اخلاصةقابالتامل زيادة فعالية له أمهية حيوية يف  بالصرب املراقب واملترجم فإن حتلي،لذا .ا يقال املائة مم يف70-80
  . لألشخاص احملرومني من حريتهميةقوق اإلنساناحل لضمان ممكن
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ها على سبيل املثال ال ، منكما أهنا استقت معلومات من مراجع عديدة. عية الوقاية من التعذيب ونظرائهم مجالعاملني يف ات خربمنهذه الوثيقة اإلعالمية  استفادت: مالحظة
 UN DPKO( ،Prison Support Guidance Manual: Annex 4: Guide to (ألمم املتحدةباإدارة عمليات حفظ السالم : احلصر

Working with Interpreters ،2006يف والية ماساتشوستس وزارة الصحة العامةو ؛ ،Best Practice Recommendations for 
Hospital-Based Interpreter Services ،ضحايا التعذيب، ومركز  ؛تاريخ غري معروفالClosing the Gap: Using Trained 

Interpreters،  اللجنة األوروبية ملنع التعذيبو ؛2001 آذار/ مارسشباط إىل/فربايرمن، Framework for the Training Session on the 
Effective Use of Interpreters during CPT Visits ،2001واجمللس الوطين للترمجة يف جمال الرعاية الصحية، ؛ National Standards of 

Practice for Interpreters in Health Care ،2005 ،؛ واجلمعية الدولية للمترمجني الطبينيMedical Interpreting Standards of 
Practice ،2007وزارة الصحة األسترالية، و ؛Guide to Working with Interpreters in Health Settings التاريخ غري معروف؛ ،

، Code of Practice and Ethics for Interpreters and Practitioners in Joint Workواملؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب، 
، UNHCR( ،Interpreters in a Refugee Context: Self-Study Module 3(شؤون الالجئني السامية لألمم املتحدة لفوضية املو؛ 2005
، التاريخ غري معروف؛ OSCE( ،Working with or as an Interpreter(؛ ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا 2009
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