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 لصم يف أ�ردنٔ�ش�اص اشارة ل�القيات املهنة ملرتمج لغة االٕ أٔ مدونة سلوك و 

 
لصم في ألشخاص اخالقیات المهنة لمترجم لغة االشارة لأ: تسمى هذه المدونة "مدونة سلوك و أوالً 

 قرارها.إ" ویعمل بها من تاریخ األردن

ومبـادئ أساسـیة آلداب مهنـة متـرجم تهدف هذه المدونة إلى إرساء معاییر أخالقیة، وقواعـد : ثانیاً 

قیم وثقافة مهنیة عالیة متخصصة، وتعزیز دور هـذه المهنـة  ٕابرازلصم، و ألشخاص الغة اإلشارة ل

 األفراد الصم في المجتمع، وتعزیز احترام وتقدیر المجتمع ومؤسسات الدولة لهذه المهنة. دمجفي 

المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت : ثالثاً 

 على غیر ذلك 

: األشخاص الذین لدیهم إعاقة سمعیة ویعتمدون بشكل رئیسي علـى لغـة اإلشـارة األشخاص الصم

 في التواصل.

بیــنهم ومـع اآلخــرین وتتكــون  فیمـا: اللغــة التـي یتواصــل مـن خاللهــا األشـخاص الصــم لغـة االشــارة

یـدین وتعـابیر الوجـه والجسـد للتعبیـر عـن األفكـار والمواقـف والمشـاعر من مجموعة مـن حركـات ال

 .ضمن سیاق زماني ومكاني محدد وهي لغة غیر مكتوبة وال منطوقة لفظاً 

مـن اللغـة  : الشخص الذي یقوم بعملیـة التواصـل بلغـة اإلشـارة ونقـل المعلومـاتمترجم لغة اإلشارة

الصــم / الصــم كفیــف األشــخاص احترافیــة مــا بــین  شــاریة وبــالعكس بطریقــةالمنطوقـة الــى اللغــة اإل

 والسامعین.

 :في اآلتيالسلوكات التي یجب أن یتبعها المترجم في مهنته  تتمثل: رابعاً 

 احترام المهنة: -1
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وذلك من خالل احترام دوره كمترجم لغة اشارة وقد تم شراء  احترام الدور واألداء: -أ

 األصـم ولـیس زمـیالً الشـخص  لسـان وأذن بحیـث یكـونخدماته لهـذه الغایـة فقـط، 

 .في وقت العملأو بدیًال عنه أو رفیقًا أو ندًا له 

والمحافظة  ندوات أو محكمة وغیرها ةاحترام المكان الذي یتم فیه العمل مثل قاع -ب

 على ممتلكاته ومرافقه ومحتویاته.

، ص أو بروتوكــوالت فــي مكــان الترجمــةعــدم ابــداء الــرأي الشخصــي حــول أشــخا -ج

 بر عند التعامل مع األخرین.والتحلي بالص

الترجمة منذ بدایـة الترجمـة الـى  عملیةفي االلتزام بالمواعید واحترام أوقات العمل  -د

 خرها.آ

األصــم للقیـام بعملیـة الترجمــة الشـخص فـي عـرض تقــدیم المسـاعدة علـى  المبـادرة -ه

 من وٕالى األصم في أي وقت وأي مكان. 

 

 :ألصملشخص ااحترام ا -2

الشــخص األصــم وعــدم التــدخل بشخصــیته ومحاولــة فــرض علــى المتــرجم احتــرام  -أ

 الشخصیة. بأفكار المترجم محاولة إقناعهآراؤه الخاصة على األصم أو 

بالــــذات  االنشــــغالاألصــــم وعــــدم الشــــخص إلــــى اعطــــاء األولویــــة فــــي االهتمــــام  -ب

 .ومتطلبات المترجم الشخصیة

وف األصــــم فــــي عملیــــة الترجمــــة مثــــل مكــــان وقــــالشــــخص احتــــرام رأي وطلبــــات  -ج

األصــم الشــخص ن ذلــك قــد یعــود ألســباب شخصــیة ال یرغــب غیرهــا ألمتــرجم و لا

 البوح بها.

 

 : احترام الزمالء من المترجمین -3

 .في تناغممعًا والعمل من مترجمین  احترام زمالء العمل -أ

التنســیق فیمــا بیــنهم فــي أوقــات الترجمــة وذلــك للمســاعدة فــي الحفــاظ علــى تركیــز  -ب

) 20ن خــالل التنــاوب فــي عملیــة الترجمــة بمعــدل (وفاعلیــة ونشــاط المتــرجمین مــ

 .دقیقة متواصلة من الترجمة

ال یجــوز أن یقــوم أحــد المتــرجمین بتشــویه ســمعة زمیلــه المهنیــة أو التحــدث عنــه  -ج

 .أو أصحاب العمل لمترجمین اآلخریناالصم أو األشخاص بسوء أمام 
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 لخدمة.األصم في اختیار المترجم الذي سیقدم له االشخص احترام قرار  -د

 

 : السریةالمحافظة على  -4

فـي  األصـم الخاصـة، ومـا یسـمعه المتـرجمالشـخص الحفاظ على سریة معلومـات  -أ

، سواء كانت المعلومات ورقیة أو فیـدیو األصمالشخص عملیة الترجمة من والى 

 أو الكترونیة.

األصـــم فـــي ســـریة الشـــخص تنقـــل وعالقـــات عمـــل و الحفـــاظ علـــى أخبـــار وأمـــاكن  -ب

 مع أي شخص كان. وم بمناقشتهاوأن ال یقكاملة 

صم الذي عمل األالشخص ومعتقدات ات یوسلوكال یجوز للمترجم مناقشة أفكار  -ج

هـذه األفكـار بـأمن الدولـة أو تمـس سـالمة  تخـلمعه مع أشـخاص آخـرین، مـا لـم 

 األصم الشخصیة.الشخص 

األصــم الخاصــة التــي یســمعها أثنــاء الشــخص ال یجــوز للمتــرجم التــدخل بشــؤون  -د

الترجمة مثل مشاكله النفسیة أو اإلقتصادیة التي یسـمعها عنـد األخصـائي عملیة 

األصــم نفســه اال فــي الشــخص النفســي أو البنــك أو المحــامي وعــدم مناقشــتها مــع 

 األصم منه المشورة الشخصیة.الشخص حالة طلب 

 

 : المصداقیة -5

األصــم وعــدم محاولــة تغییــر الشــخص نقــل المعلومــات مــن والــى  المصــداقیة فــي -أ

 .كلمات والمعلومات بعیدًا عن واقعهاال

 جمل ومصطلحات غیر مباشرة لنقـل المعلومـة النهـا تخـللالمترجم عدم استخدام  -ب

 .صدق نقل المعلومةب

نقـــل وترجمـــة المعلومـــات بدقـــة ســـواء باســـتخدام تعـــابیر الوجـــه المناســـبة أو نبــــرة  -ج

 الصوت الصحیحة.

كانـــت  إذاعـــدم تغییـــر المعلومـــات المترجمـــة مـــن اللغـــة المســـموعة الـــى االشـــاریة  -د

 تخالف أفكار وآراء المترجم.

شــعر  إذاعــدم تغییــر المعلومــات المترجمــة مــن لغــة اإلشــارة الــى اللغــة المنطوقــة  -ه

المترجم باالحراج لترجمة ما یقال أو شعوره بالخوف من ترجمة مـا یقـال السـباب 

 و غیرها.سیاسیة أو دینیة أ
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 تطویر الذات:  -6

العمل على تطویر الذات وتطویر المهارات والممارسات في الترجمة بما یتناسـب  -أ

 عالمیة.التحدیثات الالتطورات المحیطة و  مواكبة مع

 والثقافة والوعي ودعم تطویر زمالؤه اآلخرین.الذاتیة تطویر المعرفة  -ب

بــــرة والحفــــاظ علــــى المشـــاركة بأعمــــال تطوعیــــة فــــي الترجمــــة للحصـــول علــــى الخ -ج

 ر.استمراریة التطو 

متابعــــة األنشــــطة والمــــؤتمرات العالمیــــة التــــي تتنــــاول مهنــــة ترجمــــة لغــــة اإلشــــارة  -د

 ومواكبتها.

 

 :الحرفیة بالعمل -7

لمهنـــة وعـــدم التـــدخل بمـــا ام بضـــبط أفعالـــه وأقوالـــه بمـــا یتناســـب مـــع جیقـــوم المتـــر  -أ

 .یحدث حوله

ة فعالة وفي حالة شعوره بـالعجز عـن بااللتزام بعملیة الترجمة بطریقالمترجم یقوم  -ب

عادة إ طلب منه توضیح و الف المتحدث و اققوم بایأن ی ،فهم ما یقال أو یتم تقدیمه

 أنه كان یتحدث بسرعة.، أو التحدث ببطء في حالة تم طرحه سابقاما 

یلتزم المترجم باللباس المناسب لعملیة الترجمة والتي تتمیز بتبـاین لونهـا مـع لـون  -ج

نتبــاه أو المعیقــة مالبســه مــن المثیــرات البصــریة المشــتته لإل وخلــو ،جمبشــرة المتــر 

 لرؤیة اإلشارة.

التعامــل بطریقــة رســمیة مــع األشــخاص المحیطــین بعملیــة الترجمــة وعــدم محاولــة  -د

صیة معهم على حساب عملیة الترجمة، وعدم استغالل المترجم شخ بناء عالقات

 لمكان عمله لمصلحته الشخصیة.

 

 : التحیزالحیاد وعدم  -8

األصــم والقیــام الشــخص األصــم بحیــاد وعــدم التحیــز لــرأي الشــخص التعامــل مــع  -أ

 بالترجمة بدقة وحرفیة عالیة. اإلكتفاءبالدفاع عنه بل 

اولـة اظهـار مشـاعر المتـرجم حمعـدم عدم التحیـز مـع أو ضـد موضـوع الترجمـة و  -ب

 الشخصیة في عملیة الترجمة.
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الذي یتم العمل معهم، واتبـاع الحیـاد  عدم التحیز بما یخص مكان العمل والفریق -ج

 في التعامل معهم.

 

 :التمییزالمساواة وعدم   -9

األصـم ألي سـبب مثـل النسـب، المسـتوى االقتصـادي الشـخص عدم التمییز ضد  -أ

األصــم، أو توجهاتــه السیاســیة والدینیــة الشــخص واالجتمــاعي، أو تــاریخ ونشــأت 

 وغیرها.

ألراء السیاســــیة أو الثقافیــــة أو عــــدم التمییــــز ضــــد جهــــة العمــــل بســــب اخــــتالف ا -ب

 االتجاهات الدینیة وغیرها.

عــــدم التمییــــز ضــــد زمیــــل العمــــل بســــبب دیانتــــه أو أفكــــاره ومعتقداتــــه، أو نســــبه  -ج

 ومستواه االقتصادي واالجتماعي، أو توجهاته السیاسیة والدینیة وغیرها.

 

 : المسؤولیة التوعویة -10

توضــیح للســامعین فــي أمــاكن التوعیــة و نشــر ال مســؤولیةتقــع علــى عــاتق المتــرجم  -أ

األصــــم الشــــخص حــــول أفضــــل الطــــرق فــــي التعامــــل مــــع حیثمــــا أمكــــن الترجمــــة 

 والمترجم في أثناء اللقاء الثالثي.

األصم حول حقوق وواجبات المترجم وما یتوقع أن الشخص یقوم المترجم بتوعیة  -ب

 خالل عملیة الترجمة. هیقدم

لیــات الترجمــة التــي ســیتم اتبعاهــا المتــرجمین حــول آ زمالئــهیقــوم المتــرجم بتوعیــة  -ج

 توزیع العمل قبل البدء بالترجمة. وآلیةأثناء أوقات العمل 

خالقیـــات أجمین حـــول حقـــوق وواجبـــات المتـــرجم و المتـــر  هتوعیـــة المتـــرجم لزمالئـــ -د

 العمل ومدونة السلوك.

 

 :الذاتیة الرقابة -11

مدونـــة طبیـــق بنـــود لاللتـــزام بتعلــى المتـــرجم أن یفـــرض رقابـــة داخلیـــة علـــى نفســـه  -أ

 السلوك.



6 
 

الصم الذین یشـهدون علـى تجـاوز لبنـود هـذه الوثیقـة األشخاص على المترجمین و  -ب

متـرجم  شـراء خـدماتلمسؤولة عـن للجهة االعمل التبلیغ عنه في من طرف زمیل 

 .بأسرع ما یمكن للتحقق والنظر في أمرهأو المشغلة له لغة اإلشارة 

ترجم في مكان عملـه، أو تنـافي دم التغاضي عن التجاوزات التي تخل بدور المع -ج

أخالقیات المهنة، أو تتعارض مع مصلحة األصم والخدمة التي تقـدم لـه، وتقـدیم 

 الشكوى للجهه المسؤولة عن اعتماد ذلك المترجم كمترجم لغة اشارة. 

 

هــذه الوثیقــة قابلــة للتطــویر واعتمــاد أي بنــود اضــافیة قــد تــؤدي الــى دعــم وتطــویر مهنــة 

  شارة.الترجمة للغة اإل

 


