
 ست نصائح مفيدة للعاملني يف اجملال
 اإلنساين لدى عملهم على مواضيع

حساسة مع املرتجمني الفوريني
أسدت منظمة »مرتجمون بال حدود« بالتعاون مع منظمة أوكسفام ست نصائح رئيسية للعاملني يف اجملال 

اإلنساين ملعاجلة احلواجز االجتماعية واللغوية التي غالًبا ما تعرتض االشخاص الذين يعملون على مواضيع 
حساسة مع املرتجمني الفوريني، ولدعم الصحة العقلية للمرتجمني الفوريني.

ماذا نعني "باملواضيع احلساسة"؟ قد تكون هذه القضايا حساسة ثقافًيا أو من احملرمات املتعلقة بالعنف، واالعتداء، واالستغالل، 
فضاًل عن املساواة بني االنواع االجتماعية، والصحة اإلجنابية، واملعايري والسلوكيات اجلنسية. وتتعلق العديد من املواضيع 

احلساسة بأعمال احلماية. ولكنها تتعلق أيًضا مبجاالت أخرى مثل الصحة والدعم النفسي واالجتماعي ومبسائل املاء والصرف 
الصحي والنظافة. وقد حتتاج برامج الرعاية الصحية واملاء والصرف الصحي والنظافة إىل مناقشة الدورة الشهرية لدى النساء، 

وميكن أن تشكل خماطر العنف اجلنسي مشكلة بالنسبة لربامج احلماية واملأوى على حد سواء. وقد يتوجب على املرتجمني 
الفوريني وفرق الربامج معاجلة حساسيات مماثلة يف حاالت طوارئ الصحة العامة كما أثناء جائحة كورونا.
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بناًء على خربتنا...

نادًرا ما تتضمن الربامج اإلنسانية ميزانية مالئمة للمرتجمني 
الفوريني احملرتفني، وغالًبا ما تعتمد على موظفيها أو على 

أعضاء اجملتمع احمللي كمرتجمني فوريني غري رسميني. ويثري 
هذا األمر خماوف بشأن اجلودة والسرّية على حّد سواء.

يف بعض اللغات، قد ال تتوفر املفردات املتعلقة باملسائل 
احلساسة؛ وإن وجدت، قد حتمل وصمة عار أو قد ال تكون 

معروفة لدى أفراد اجملتمع احمللي.

وقد يشمل ذلك أيًضا املفردات واملفاهيم اإلنسانية والتقنية يف اللغة 
اإلجنليزية التي تصعب ترجمتها بوضوح إىل لغات أخرى. وقد يساء تفسري 

مصطلحات مثل »احلالة« )بداًل من »املريض« أو »الشخص املصاب«( أو قد ينظر 
إليها على أنها تفتقر إىل التعاطف. وإذا استخدم املرتجمون الفوريون كلمات غري 
حمايدة أو مفهومة، قد يؤثر ذلك يف كيفية مشاركة أعضاء اجملتمع احمللي أو 

يف تصرفاتهم بناء على املشورة. فعلى سبيل املثال، قد ال تفهم املرأة التي 
وقعت ضحّية اعتداء جنسي مدى إحلاح حصولها على وقاية ما بعد التعرض.

لذا، ميكنكم أن حتاولوا ما يلي...

قّيموا احلاجة إىل الرتجمة الفورية يف البداية  •
وخصصوا لها املوارد املالئمة. 

إنتبهوا إىل خصائص معّينة تتعلق بالعمر والنوع  •
االجتماعي واإلعاقة وغريها من سمات األشخاص 

املتضررين الذين تعملون معهم. 

أجروا حتليًلا خملاطر الربامج اآلمنة لتجنب الضرر  •
غري املتعمد على كل من املتضررين أو أسرهم 

أو املرتجمني الفوريني. وجتنبوا االعتماد على 
أفراد األسرة للتواصل مع األشخاص الضعفاء 

حيثما أمكن، واستعيضوا عنهم مبرتجمني فوريني 
مدربني حيثما أمكن ذلك. 

وظفوا املرتجمني الفوريني ودربوهم مبا  •
يالئم االشخاص الذين تريدون التحدث معهم، 

واملواضيع، واألماكن/السياقات. 

كونوا واضحني بشأن ما تتوقعونه من املرتجمني  •
الفوريني، مبا يف ذلك فهم »املوافقة عن علم 

واطالع«. ويجب على املرتجمني الفوريني أن يقولوا 
كل ما تقولونه لألشخاص الذين تتحدثون معهم 

والعكس بالعكس، بقدر املستطاع. ويجب أال 
يضيفوا آراءهم الشخصية وأال ُيغفلوا أي تفصيل 
وأال يخوضوا يف أحاديث خاصة مع االشخاص وأال 

ميارسوا أي ضغط على الناس للتحدث إليكم.

ناقشوا مع املرتجمني الفوريني ترجمات مالئمة  •
وتبعث على االحرتام للكلمات واملفاهيم الرئيسية 
باللغات احمللية قبل أي شكل من أشكال التفاعل 
مع أفراد اجملتمع. إذ يعطي هذا األمر املرتجمني 

الفوريني ثقة إضافية يف عملهم ويضمن 
مشاركة أعضاء اجملتمع احمللي نفس فهمكم 

للكلمات الرئيسية. 

جتّنبوا استخدام املصطلحات التقنية اخلاّصة  •
واالختصارات التي تفرتض مستوى معيًنا من 

املعرفة مبوضوع ما، إال إذا كان ذلك مناسًبا ومالئًما. 

زّودوا املرتجمني الفوريني بشرح تعريفي خاص  •
بقطاعات حمّددة، على سبيل املثال، بشأن 

قضايا احلماية األساسية املتعلقة بالسياقات، 
ملساعدتهم على االستعداد بفاعلية. وأتيحوا لهم 

الفرصة ليطرحوا أي أسئلة تتعلق مبصطلحات 
ومفاهيم تقنية، وامنحوهم الوقت الكايف لذلك. 

وتذكروا أن للغة قوة ذاتية وأن النوايا احلسنة مع  •
استخدام الكلمات اخلاطئة ميكن أن  تضّر بدل أن 

تنفع.

على سبيل املثال: يف لغة الهوسا، وهي واحدة من أكرث من 30 لغة أم يتحدث بها نازحون من النزاع يف شمال شرق نيجرييا، ُترتجم عبارة »الصحة العقلية« الشائعة بكلمة »جنون«. وقد تنّص الفتة عيادة 
للصحة النفسية مل ُيجر القائمون عليها أي بحث لغوي على أنها تقّدم »خدمات للمجانني«. حتمل هذه الرتجمة الرديئة وصمة عار ثقيلة، قد تنّفر الناس من اخلدمات التي ميكن أن يستفيدوا منها.

https://www.translatorswithoutborders.org/blog/translating-mental-health-finding-language-solutions-in-northeast-nigeria/
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غالًبا ما تستخدم اجملتمعات احمللية لغة غري مباشرة أو الكنايات 
للحديث عن مواضيع حساسة. وميكن أن يؤدي ذلك إىل سوء فهم 

أو سوء إبالغ عن جتارب األشخاص املتضّررين وهمومهم.

ولكن يف الوقت نفسه، ميكن للغة غري املباشرة والكنايات أن تخفف من صعوبة 
تناول مواضيع ال ميكن مناقشتها علًنا أو حيث ميكن أن يصغي اآلخرون من دون 
التسبب بإحراج أو إهانة. كما ميكنها إضافة ملسة من اخلصوصية، ال سيما يف 

سياقات مثل خميمات الالجئني حيث تكون املساحات اخلاّصة حمدودة.
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دّربوا املرتجمني الفوريني على توثيق اللغة غري  •
املباشرة والكنايات وتوضيح ما تعنيه. ويساعد ذلك 

على فهم اللغة احمللية املستخدمة ملناقشة 
القضايا احلساسة ويحّسن كيفية معاجلتها.

أنظروا يف إشراك أعضاء اجملتمع احمللي الذين  •
طّورمت عالقة ثقة معهم ملناقشة كيفية ترجمة 

كلمات أو مفاهيم حمددة. أعّدوا قائمة مصطلحات 

بهذه الرتجمات وأضيفوا كلمات جديدة إليه حسب 
احلاجة وتشاركوه مع اآلخرين حتى يتمكنوا من 

االستفادة من عملكم.

إستشريوا أعضاء اجملتمع احمللي واملرتجمني  •
الفوريني بشأن موقع مناسب ثقافًيا للتحدث عن 

املواضيع  احلساسة بطريقة حمرتمة ومناسبة .

مثال: يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، تسبب الكلمات املرتبطة ببعض أعراض اإليبوال واألعضاء التناسلية واجلنس وسوائل اجلسم الكثري من احلرج عند استخدامها يف األماكن العامة. ويعترب احلديث 
عن اإلسهال أو انتقال عدوى إيبوال عن طريق االتصال اجلنسي، وخاصة يف احلالة التي قد تكون على مسمع من اآلخرين، أمًرا غري الئق. وفق ما قالته امرأة من بيني: "ثّمة مصطلحات ال نستخدمها يف 

األماكن العامة أو اخلارج، حيث قد يستمع اآلخرون. كما ترون، هؤالء العاملني يف جمال الصحة الذين جاؤوا للعمل هنا من أجل إيبوال ال يوجد يف ثقافتهم أي حمّرمات بهذا اخلصوص. فقد يقولون أي شيء 
يف األماكن العاّمة وقد تكون أموًرا تصم املريض بالعار".

مثال: يف خميمات الالجئني يف بنغالديش، استجابت النساء الروهينغا للعديد من القيود االجتماعية الثقافية وقيود العزل التمييزي التي يواجهنها من خالل تطوير لغة اجتماعية أو لهجة اجتامعية خاصة بهن. 
وحتوي هذه اللهجة االجتماعية بعض الكلمات أو الكنايات التي يصعب فهمها على الرجال الروهينغا. على سبيل املثال، كلمة "احليض" هي مفردة أكادميية مستعارة من اللغة العربية. إال أّن العديد من 

الشابات ال يحبنب استخدامها ويفضلن استخدام كناية "الغسل" التي تعني حرفًيا "االستحمام".

ميكن أن تكون اللغة متحّيزة للنوع االجتماعي. وقد تستخدم 
النساء يف جمتمع حملي ما كلمات خمتلفة عن تلك التي 

يستخدمها الرجال، وال سيما بالنسبة للمواضيع احلساسة 
املتعلقة بجسد املرأة وتفاصيل حياتها اجلنسية.

وقد ترتدد املرأة أيًضا يف مناقشة هذه املواضيع علًنا مع رجل أو شخص من 
جمموعة عرقية خمتلفة. كما ثمة اعتبارات مماثلة ذات صلة باملوضوع عند 

مناقشة املسائل احلساسة مع األطفال واألشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة ، 
وال سيما اإلحتياجات اخلاصة التي تؤثر يف التواصل.

دّربوا املرتجمني الفوريني على كيفية مناقشة  •
القضايا احلساسة وفًقا للنوع االجتماعي والعمر 

و اإلحتياجات اخلاصة  لألشخص الذين سيتفاعلون 
معهم.

زيدوا عدد املرتجمات الفورّيات امُلدّربات ومرتجمات  •
لغة اإلشارة. ويف احلاالت أو اللغات التي يصعب 

فيها العثور على مرتجمني فوريني، ميكن أن 
يكون احلّل وجود جمموعة مشرتكة بني الوكاالت 

للمرتجمني الفوريني.

https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/12/CR_DRC_BeniAssessment_EN_FINAL.pdf
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/03/RohingyaLanguageGuidance_Gender_Final.pdf
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قد يتيح العمل مع مرتجم فوري من نفس خلفية اجملتمع 
احمللي املستهدف بناء الثقة ويسمح برتجمة أكرث دقة، ولكن 
املرتجمني الفوريني قد يشكلوا أيًضا خطًرا على أفراد اجملتمع 

احمللي إذا مل يتم اختيارهم وتدريبهم بالشكل الصحيح.

لدى اختيار املرتجمني الفوريني طبقوا نفس  •
الضوابط واشرتطوا نفس الضمانات كما تفعلون 

مع املوظفني أو االستشاريني أو املقاولني اآلخرين.

كونوا على استعداد لتزويد هؤالء املرتجمني  •
بالتدريب واملوارد الالزمة يف ما يخّص مدونة 

قواعد السلوك وإجراءات احلماية من التحّرش 
واالستغالل واالعتداء اجلنسي والسّرية وحماية 

البيانات واإلسعافات األولية النفسية، بلغة 
يشعرون باالرتياح إزاءها.

ال تكون عملية الرتجمة الفورية فاعلة إال إذا وثق بها  •
جميع املشاركني فيها. 

إضمنوا وجود املرتجمني الفوريني لدعم التواصل  •
مع أي شخص يحتاج إليه مبا يف ذلك كبار السن 

واألشخاص ذوي اإلعاقة. وفكروا يف مناقشة 
قضايا االدماج معهم مسبًقا، مثل الطريقة 

الفضلى إلدراج األشخاص ذوي اإلحتياجات  
السمعية أو البصرية اخلاصة.

إسعوا للحصول على التغذية الراجعة والعمل على  •
أساسها ومواصلة دعم املرتجمني الفوريني بعد 

التدريب األويل.

مثال: خالل أزمة الالجئني يف اليونان عام 2015، أفاد الجئون من بلوشستان بعدم ثقتهم يف املرتجمني الفوريني الباكستانيني بسبب التوترات السياسية بني البلوشيني والدولة الباكستانية. إذ كان الالجئون 
يخشون من أن يكون للكشف عن أسباب فرارهم أمام املرتجمني الفوريني عواقب سيئة على أسرهم يف الوطن. ورمبا يكون ذلك قد ساهم يف عدم حصولهم على صفة الالجئني يف اجلولة األوىل من 

طلبات اللجوء. 

غالًبا ما يعمل املرتجمون الفوريون حتت الضغط ويتعاملون مع 
حمتوى ُمجهد لدى الرتجمة الشفوية. ويشكل التوتر واالكتئاب 

واإلجهاد والصدمات النفسية غري املباشرة خماطر على 
املرتجمني الفوريني.

وقد تكون هذه اخملاطر كبرية خاصة عندما يكون املرتجمون الفوريون أعضاء يف 
جمتمع حملي متضّرر. وميكن أن يسبب اإلطار الذي جتري فيه التفاعالت مع أعضاء 

اجملتمع احمللي معاناة إضافية للمرتجمني الفوريني.

أتيحوا للمرتجمني الفوريني إمكانية احلصول على  •
موارد دعم  الصحة النفسية، بغض النظر عما إذا 

كانوا يعملون يف موقع رسمي أو غري رسمي .

زّودوا املرتجمني الفوريني بفرص التطوير املهني،  •
مبا يف ذلك التدريب على الرعاية الذاتية،  وإعرتفوا 

بأدوارهم ومساهماتهم وكافؤهم عليها  .

إسألوا املرتجمني الفوريني عن التحديات التي قد  •
يواجهونها أثناء التفاعل مع األشخاص املتضررين، 

وكيفية التخفيف منها سلًفا. ويشمل ذلك النظر 

يف احلاجة إىل احلفاظ على مسافة جسدية بني 
األشخاص املعنيني، أو تزويدهم مبعدات وقائية 

شخصية، أو الرتتيب للرتجمة الفورية عن بعد 
باستخدام تكنولوجيا الهاتف احملمول بسبب 

املشكالت التي تتعلق بالسالمة أو الصحة العامة.

أدرجوااملرتجمني الفوريني يف جلسات استخالص  •
املعلومات والتمسوا تغذيتهم الراجعة عن 

جتربتهم والدعم الذي يحتاجونه.

https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2017/07/Language-Comprehension-barriers.pdf
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هل لديكم أي اقرتاح لتحسني حمتوى هذا املستند االرشادي؟ نرجو إرساله إلينا!

هل ترغبون يف أن يكون املستند االرشادي هذا متاًحا بلغة أخرى؟ تواصلوا معنا!
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