رﻫﻨﻤﻮد ﺳﺎﺣﻪ ﺣﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﱰﺟﻤﯿﻦ/
ﺗﺮﺟامﻧﺎن ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه
از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﱰﺟﻤﯿﻦ
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ﻣﱰﺟﻤﯿﻦ /ﺗﺮﺟامﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﺎت ﺣﺮﺑﯽ ﺑﻄﻮر ﻗﺮاردادی ﮐﺎر ﻣﯿﻨامﯾﻨﺪ اﮐرث ﺷﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺑﻮده وﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی را در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎزی ﻣﯿﻨامﯾﻨﺪ .اﯾﻦ
اﺷﺨﺎص در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک وﻇﯿﻔﻪ را اﯾﻔﺎ منﻮده و زﻧﺪه ﮔﯽ ﺷﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪ در ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از
ﺟﻨﮓ ﴐورت دارﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﱰﺟﻤﯿﻦ /ﺗﺮﺟامﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺎن واﻗﻒ ﺑﻮده و ﴐورت ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺘﮑﺮر
ﻣﱰﺟﻤﯿﻦ /ﺗﺮﺟامﻧﺎن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﱰﺟﻤﯿﻦ /ﺗﺮﺟامﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎرات و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﱰﺟﻢ
ﻣﺴﻠﮑﯽ را ﺑﺮای ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﯾﮏ رﻫﻨامی ﺧﻮﺑﯽ را در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و آداب ﻣﻨﺪرج ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﱰﺟﻤﯿﻦ )Ȇ(AIIC
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻣﱰﺟﻤﯿﻦ ) ،(FITو ﺑﺨﺶ  Red Tﺑﺮای ﻣﱰﺟﻤﯿﻦ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺴﺎزد .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ رﻫﻨﻤﻮدی ﺑﺮای متﺎم
ﻣﱰﺟﻤﯿﻦ ﯾﮑﻪ در ﺳﺎﺣﺎت ﺣﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺎر ﻣﯿﻨامﯾﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﱰﺟﻤﯿﻦ ژورﻧﺎﻟﺴﺖ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ ﯾﺎ اورﮔﺎن ﻫﺎ
ﯾﯽ ﮐﻪ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﻨامﯾﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﱰﺟﻤﯿﻦ /ﺗﺮﺟامﻧﺎن

ﺣﻘﻮق

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺷام ﺣﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺪام و ﯾﺎ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از آن را دارﯾﺪ.
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮای ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺷام ﺑﺎﯾﺪ متﺎم
ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻟﺒﺴﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻠﺤﻪ منﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻓﺮد ﻣﻠﮑﯽ ،ﺷام ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای آن رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﻤﮏ ﻃﺒﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷام ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺨﺪام و اﻋﺰام ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﺣﺮﺑﯽ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷام ﺗﻌﻠﯿامت اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی واﻗﻌﺎت ﻋﺎﺟﻞ داده ﺷﻮد.
ﺣامﯾﺖ
ﺷام ﺣﻖ ﺣامﯾﺖ در متﺎم ﻣﺪت وﻇﯿﻔﻪ و ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ دارﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،راﺣﺘﯽ وآﺳﺎﯾﺶ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺣﻪ ﺣﺮﺑﯽ ﯾﺎ در اردوﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
ﺣﺪود
ﺣﺪود ﻧﻘﺶ ﺷام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺿﺎﺣﺖ ﺗﻌﯿﻦ ﺷﻮد .ﺷام ﺣﻖ رد وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﮐﺎری را دارﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﯿﺎرات ﻣﺴﻠﮑﯽ و ﺷﺨﺼﯽ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺷام را ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﺷام را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻫﯽ
ﺑﺮای ﺷام ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻮرد وﻇﯿﻔﻪ و ﮐﺎر ﺷام ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﴍاﯾﻂ
ﺷام ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل و دﯾﮕﺮ اﻣﺘﯿﺎزات ﯾﺎ ﺗﺪارﮐﺎت را ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺮارداد در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی
ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺳﺨﺖ دارﯾﺪ .ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و وﻗﻔﻪ ﻫﺎی دوره ای
داده ﺷﻮد.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ
ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷام را ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯿﮕامرد ﺑﺮای متﺎم ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺪون ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮﺧﻮد ﯾﺎ اﺑﺮاز ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷام منﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ را ﻣﻮرد
ﺣامﯾﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮﯾﺶ را اﺑﺮاز دارﯾﺪ.
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺷام از ﻫﺮ ﻃﺮف در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .آن را ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻓﺎش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
دﻗﺖ ﯾﺎ دﻗﯿﻖ ﺑﻮدن
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻄﻮر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر...

–

–
–
–
–

آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺎن آن ﺑﻪ ﻟﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ،و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﮑﺎت اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺷﺎرات ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎﻫﯽ.
آﻣﺎده ﮔﯿﺮی ﺑﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺻﻄﻼﺣﺎت وﯾﮋه ،اﺧﺘﺼﺎرات ،زﺑﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺧﺎص،
و آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ ،اﺷﺎرات و آداب و رﺳﻮم و ﻏﯿﺮه.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻫﺮﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎ را ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﮑﺮده و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،از ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای
ﮔﻮﯾﻨﺪه اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ او ﺷام را درک منﯿﮑﻨﺪ.

برای مسئولین استفاده کننده
از خدمات مرتجمین /ترجامنان

حقوق

شام حق دارید که پیام یا مطلب ترجمه شده تحریری/شفاهی خویش را به طور دقیق و
صحیح دریافت کنید .با رعایت مسئولیت های لست شده در ذیل ،شام مرتجمین/
ترجامنان را در اجرای وظایف و اهداف تان کمک خواهید کرد.

مسئولیت ها

احرتام
مرتجمین /ترجامنان یک رابطه و ارتباط بین شام و مردم کشوریست که شام در آن کار
می کنید .به مرتجمین /ترجامنان احرتام کنید و آنها به شام احرتام خواهند کرد .رتبه
نظامی ممکن مورد مالحظه باشد ولی نباید از آن سوء استفاده شود.
محافظت
مرتجمین /ترجامنان ممکن است هنگام کار کردن با شام در خطر باشند .بدون توجه به
اینکه بطور قراردادی مسئول هستید یا نیستید ،از آنها محافظت منایید ،در صورت لزوم،
از فامیل آنها هم در جریان وظیفه وبعد از آن محافظت کنید.

– آنها را مسلح نکنید.
–	برای آنها ،البسه و تجهیزات محافظتی فراهم کنید ،ولی از آنها نخواهید که یونیفورم

بپوشند مگر رضایت به این کار داشته باشند.
– اسم ،آدرس ،یا تصاویر مرتجمین /ترجامنان بدون اجازه در اختیار افراد دیگر قرار ندهید.

حامیت
برای مرتجمین /ترجامنان متام وسایل آسایش و راحتی و تسهیالت قابل دسرتس در اردوگاه
های نظامی را فراهم منایید .از نیازها و نگرانی های آنها مطلع باشید.

تعریف نقش
بطور واضح نقش مرتجمین /ترجامنان را تعریف کنید .رضوریات عملیاتی و مسئولیت
های زنجیره ای مربوطه را توضیح دهید .عموماً ،وظایفی که مربوط به ترجمه نیست آن
را به مرتجمین /ترجامنان واگذار نسازید ،و مطلع باشید که مرتجمین /ترجامنان حق رد
وظایفی را دارند که معیارات مسلکی و شخصی و اصول اخالقی و یا مصئونیت آنها به
اختالل مواجه سازد.
طراحی یا پالن گذاری
ترجمه کردن نیاز به مترکز دارد ،که در وضعیت حربی یا جنگی حفظ مترکز خیلی ها
مشکل است .برای ساعات کار ،وقفه های دوره ای بین ساعات کاری و غیره با مرتجمین/
ترجامنان موافقه کنید .موقع استفاده از خدمات مرتجمین /ترجامنان زمان مورد نیاز و
رضوریات الجیستیکی آنها را در نظر بگیرید.
خالصه گذارش یا معلومات
در مورد وظیفه یا در مورد هدف بطور عمومی یا خصوصی معلومات مخترص را برای
مرتجمین /ترجامنان بیان بدارید .لغات خاص ،اختصارات ،اصطالحات خاص حرفه ای و
غیره را توضیح دهید.
ارزیابی
اگر نیاز به ارزیابی قابلیت یک مرتجم /ترجامن باشد ،عادالنه رفتار کنید و از سیستم
ارزیابی مناسب استفاده کنید .نظارت منایید که پیام یا مطلب شام بطور دقیق منتقل
شود ،ولی بدانید که ترجمه شفاهی عبارت از بیان کلمه به کلمه از یک لسان به لسان
دیگر نیست یعنی فقط مطلب اصلی باید بطور واضح انتقال داده شود .انتقاد باید بطور
خصوصی یعنی دور از معرض دیگران انجام شود .مکافات ها ،توصیه نامه ها ،وغیره باید
در مواقع مناسب داده شوند.

چطور همراه با مرتجمین/
ترجامنان کار کنید
موقعيت یابی
خود را ،مرتجم /ترجامن و طرف مخاطب خویش را در یک ترکیب تقریبی مثلثی
موقعیت دهید .مطمنئ شوید که شام ،مرتجم/ترجامن و طرف مخاطب همه می توانند
یکدیگر را ببینند و صدای همدیگر را بشنوند .خود و مرتجم/ترجامن خویش را معرفی
کنید و نقش مرتجم/ترجامن را توضیح دهید .با طرف مخاطب خویش صحبت کرده و به
وی نگاه کنید نه به مرتجم/ترجامن خویش.
صحبت کردن
زمانیکه شام صحبت مینامیید مرتجم/ترجامن سکوت منوده و منتظر میامند و زمانیکه شام
توقف مینامیید صحبت شام را ترجمه مینامید .میزان معلوماتی که مرتجم/ترجامن می تواند
جذب مناید و بطور دقیق ترجمه مناید به میزان مهارت وی بستگی دارد.
– از کلامت ساده ،کوتاه و جمالت منظم و منطقی استفاده کنید.
– بطور واضح صحبت کنید نه به رسعت زیاد.
–	سعی کنید که از اصطالحات عامیانه ،اختصارات ،کلامت خاص حرفه ای ،یا مراجع غیر
قابل فهم که در فرهنگ دیگران وجود ندارد ،خودداری کنید.
–	توجه کنید که مزاخ و شوخی با آنکه در کاهش اضطرابات مفید است ،ولی ترجمه آن
مشکل است.
–	آگاه باشید که لهجه و شیوه گفتار ،و خصوصیات فردی صحبت شام میتواند چگونگی
ترجمه مرتجم/ترجامن را متاثر سازد.
– آگاه باشید که چه می گویید و چطور میگوئید.

بررسی
شام مسئولیت حصول اطمینان دارید که مطلب شام را متام طرفین درک کرده باشند .اگر
شام آنچه را که طرفین بیان داشته است درک نکرده اید ،از آنها بخواهید که به طور
واضح تر تکرار منایند .اگر شام فکر می کنید که طرف مخاطب شام آنچه را که گفته اید
درک نکرده است ،بنا ًء تایید کنید که مرتجم/ترجامن منظور شام را درک کرده است یانه.
اما با وجود این از انجام بحث های خصوصی با مرتجم/ترجامن خودداری کنید مگر اینکه
طرف مخاطب به طور عمومی بداند که شام درباره چه چیزی بحث می کنید.
کنرتول کردن
مسئولیت را به عهده مرتجم/ترجامن تحویل نکنید .مرتجم/ترجامن نباید اظهارات
خویش را تهیه کند یا سوالی از طرف شام پرسان منایند ،آنها باید فقط آنچه را که شام
می گویید ،ترجمه منایند .مسئولیت ادامه وظیفه بدوش شام است ،ولی توصیه یا نظر
مرتجم/ترجامن را در صورت رضورت و مناسب بودن بخواهید.
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