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ANEXO



"I shall assume that you, the reader, are learning to translate into your language
of habitual use, since that is the only way you can translate naturally, accurately and with

maximum effectiveness."
Newmark (1988:3)
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ABREVIATURAS

TO Texto origen

LO Lengua origen

TM Texto meta

LM Lengua meta

TA Texto auxiliar

TAE Texto auxiliar español

TAA Texto auxiliar árabe

TP Texto paralelo

TPE Texto paralelo español

TPA Texto paralelo árab

MT Memoria de traducción

TISP Traducción e Interpretación

en los Servicios Públicos
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Resumen
El presente trabajo es una traducción comentada al árabe de cuatro actas del V Congreso
Internacional en Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos: (1) Situaciones de conflicto
en el ámbito de la interpretación en los Tribunales de Justicia españoles: análisis descriptivo y
estrategias de prevención; (2) La interpretación en el contexto de refugiados; (3) La comunicación
con mujeres extranjeras en la cárcel: estudio de caso y (4) De la necesidad de un código
deontológico propio para los traductores-intérpretes jurados.

A partir de la traducción de estos textos, basada en la teoría funcionalista, se desarrolla el
comentario de traducción. Los principales objetivos del trabajo son presentar una base teórica sobre
la que argumentar y justificar las decisiones tomadas a lo largo del trabajo, reflexionar sobre las
características del tipo de traducción y sobre las particularidades de la traducción español-árabe y
ofrecer un corpus bilingüe que pueda servir a futuros estudiantes de traducción.

خخص الل
فيي اوليشفويية التحيرييريية اليترجيمة حيول اليعاليي ليخلمؤتير تيابيعة ت ميقال لبربيع اليعربيية إليى باليبانيية س مين اليترجيمة
اليوبرقية هيذه تيتناول و(ب) اليوقيايية ت بايتراتييجيا وس وصيفي ي تيخلل باليبانيية: س الياكيم فيي اليشفويية اليترجيمة ت
إشيكالييا (أ) اليعموميية: ت اليدميا قيطاع
بياليترجيمي خياصية خأيلقيية ميدونية إليى الياجية و(د) ت الجينبيا ت زيل الينی ميع اليتواصيل و(ج) اليلجيئي ميجال فيي
اليشفويية اليترجيمة

خي. الفل
جيهة مين هيي اليوبرقية لهيذه اليرئيسيية ا ھاليدف إن خيقها. وتيعل اليترجيمة تيتم اليغائيية نيظريية طيرييق عوين هيذه
الينصوص تيرجيمة خيلل مين
فيي اليتفكير خأيرى جيهة ومين اليترجيمة خةي عيمل أثيناء ميبربر بيشكل اتخيذتيها اليتي ت اليقرابرا إليى اليتطرق أجيل مين
الينظريية اليفاهييم تيقدي
بيتفادة ليلس اليخةغل ثينائيية ت خحا ميصطل قيائيمة تيوفير خأوييرا اليعربيية – باليبانيية س اليترجيمة خويصائيص اليترجيمة مين
الينوع هيذا خيصائيص

الترجمة. خ طةبل طرف م ن خ قةل الستب منها
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1. Introducción

1.1 El Trabajo Fin de Máster
En los módulos del máster de traducción sanitaria, por un lado, y traducción jurídico-administrativa
por otro, trabajamos tanto la traducción árabe-español como español-árabe. El grado de
especialización de la mayoría de los textos con que tratamos era alto y, en la mayoría de los casos,
contábamos con textos paralelos, cosa que nos ahorró muchos quebraderos de cabeza.

A la hora de elegir el tema del Trabajo Fin de Máster, tenía claro mi objetivo: traducir. En
seguida descarté realizar un trabajo de campo sobre la traducción y/o la interpretación en los
servicios públicos ya que mi principal interés, a nivel académico y personal, es la traducción.
Acepté las condiciones de la coordinación del máster para realizar una traducción comentada como
TFM: los textos son asignados por la misma coordinación y la traducción tiene que ser del español
hacia la segunda lengua de trabajo. A decir verdad, cuando solicité realizar una traducción
comentada como Trabajo Fin de Máster, no era del todo consciente de la gran dificultad que me
supondría la traducción inversa de los textos que siguen. Cierto es que una vez superados los
módulos de traducción del máster, había perdido –por lo menos un poco- el miedo a la traducción
inversa. No obstante, los textos que habíamos trabajado durante el curso no tenían nada que ver con
los que me serían asignados. Así que a la dificultad general de la traducción inversa se le añadía la
de enfrentarme por primera vez a la traducción de textos académicos.

Además, como graduada en Filología Árabe –y no en Traducción e Interpretación- elaborar
este comentario de traducción me supuso un largo trabajo de documentación en la teoría de la
traducción para poder desarrollar un comentario esperemos que apto dentro del ámbito de los
estudios de traducción. Durante el desarrollo de la traducción de los cuatro artículos, tuve la suerte
de contar con la ayuda de compañeros arabófonos que me resolvieron muchas dudas y me alertaron
de mis errores, sobre todo de aquellos debidos a la excesiva literalidad que continuamente me
pasaban por alto.

Desde la humilde posición de estudiante, este trabajo pretende, por un lado, contribuir al
avance en la traducción académica en el ámbito de las TISP y, por otro, ofrecer un comentario de la
traducción del español hacia el árabe que sirva para posteriores estudios o bien que, por lo menos,
facilite futuros trabajos a los estudiantes de traducción.

Personalmente, este trabajo me supuso un reto de principio a fin por ser el último capítulo
del máster y por hacerme enfrentar a una traducción inversa con la que he aprendido mucho más
que teoría y práctica de la traducción. Aun con sus momentos de frustración y de satisfacción,
espero que éste sea el primer paso de un largo camino en la traducción del árabe.

1.2 Objetivos
Además de la contribución mencionada en el ámbito TISP. Los objetivos de la traducción de los
artículos que siguen son, por un lado, elaborar un comentario detallado justificando las decisiones
tomadas a lo largo del proceso de traducción ofreciendo la base teórica necesaria para argumentar
tales decisiones. Atendiendo a las características de los textos, el tipo de traducción de estos textos
se apoya en la teoría funcionalista, que, como veremos, consideramos la más adecuada para traducir
los cuatro artículos que aquí nos ocupan.

Por otro lado, una vez hayamos distinguido entre problemas y dificultades de traducción,
vamos a señalarlos. Los problemas, por su parte, se ilustrarán mediante ejemplos reales de los
textos, así como la técnica con que se solventaron. También se incluyen los borradores de las
traducciones como ilustración del desarrollo de la traducción.

Otro de los objetivos marcados es ofrecer un glosario bilingüe para cada artículo de acuerdo
con su temática junto con un último glosario que recoge los vocablos de los TO más recurrentes en
el ámbito TISP.
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1.3 Descripción del trabajo
El trabajo consta de una primera parte teórica (marco teórico) en que introducimos brevemente tres
puntos clave en este trabajo: el funcionalismo, la traducción especializada y la traducción inversa. A
continuación, en las   consideraciones teórico-prácticas, analizamos   y describimos los TO,
abordamos el proceso de traducción y el papel del traductor. En este apartado, creímos conveniente
incluir también unas reflexiones sobre la traducción hacia el árabe. En el apartado del proceso de
documentación, señalamos los textos auxiliares y recursos de más utilidad para este trabajo y
comentamos con qué nos hemos encontrado a lo largo del proceso de documentación. En el quinto
apartado diferenciamos los conceptos de problemas y dificultades de traducción para luego
señalarlos. Presentamos las técnicas de traducción que nos van a permitir resolver los problemas y
luego ofrecemos unas tablas con problemas reales seleccionados de los textos y la técnica por la que
hemos optado en cada caso. Antes de pasar a los TM, hay una sección de observaciones, donde
señalamos una serie de decisiones prácticas del formato y la presentación de la traducción final. El
sexto apartado presenta los borradores de las cuatro traducciones, señalando opciones y dudas. El
séptimo incluye los glosarios bilingües mencionados. En el octavo apartado ya ofrecemos la versión
final de la traducción. Y, por último, las conclusiones y las propuestas que sacamos del presente
Trabajo Fin de Máster.

2. Marco teórico

2.1 Funcionalismo
En traductología, el enfoque funcionalista, representado principalmente por Vermeer, Reiss y Nord,
es el que se basa en la teoría del escopo (Vermeer: Skopostheorie, 1978) según la cual toda
traducción está sujeta a un skopos (propósito en griego) que el texto meta tiene que cumplir. Para
que así sea, el texto meta debe superar las barreras comunicativas y culturales del texto origen. Así
pues, el primer paso que debe dar el traductor es identificar la función del texto origen.

En este trabajo hemos optado por el funcionalismo y no por otras corrientes que consideran
la traducción desde un punto de vista puramente lingüístico, textual o comunicativo por las
características del encargo de traducción. Aunque el encargo no sea profesional y, por lo tanto, no
exista ningún cliente que nos diga cuál es la finalidad de la traducción, sí existe una finalidad
inherente al tipo de texto del ‘encargo académico’. Los artículos académicos aquí traducidos tienen
un objetivo claro: exponer los resultados de sus estudios/investigaciones. Conocemos su finalidad y,
además, sabemos en qué contexto se mueven: el V Congreso sobre TISP de la Universidad de
Alcalá.

2.2 La traducción especializada
En el artículo titulado Un concepto ampliado de traducción especializada, Silke Buthmann propone
una reconsideración del concepto ‘traducción especializada’ por ser más que “aquella que se ocupa
de los textos referenciales, los que hacen uso de un leguaje de especialidad, destinado a un público
más o menos restringido, con una función más práctica que estética”. El enfoque lingüístico vincula
este tipo de traducción al lenguaje de especialidad y el enfoque textual, por su parte, la vincula a la
traducción de textos especializados. La propuesta de Buthmann viene dada por la restricción que
supone esta vinculación de la traducción especializada a los textos especializados. Argumenta que
este tipo  de traducción se  aplica en muchos ámbitos que no  son considerados portadores de
lenguajes de especialidad, como, por ejemplo, los sectores editorial o periodístico. Teniendo en
cuenta esta segunda concepción ampliada, los textos aquí traducidos se enmarcan, sin duda, en la
traducción especializada.
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Los textos especializados se pueden clasificar según su contenido (científico, financiero,
jurídico y legal, académico o técnico) o según su grado de especialización. A menudo resulta difícil
enmarcar un texto en un solo tipo de especialización. Un paper sobre medicina, por ejemplo, será
científico y académico a la vez. Los artículos aquí traducidos, a primera vista, entrarían en el tipo
académico. Sin embargo, también se pueden incluir en el tipo técnico. Por lo que la traducción de
los artículos, será una traducción académica y técnica a la vez. La traducción técnica se puede
definir como “la operación traductora aplicada a los textos cuyo contenido presenta un carácter
informativo, técnico o científico” (Seleskovitch, 1975).

De acuerdo con la distinción que hace James Dickins en el suplemento de la obra Thinking
Arabic Translation, podemos distinguir entre dos tipos de textos ténicos:

It is useful to make a basic distinction between two types of technical texts:
culturally common technical texts, i.e. those technical texts whose basic
notions are shared by both the SL culture and the TL culture; and culturally
non-common technical texts, i.e. those technical texts whose basic notions
are not shared by both the SL culture and the TL culture. (It will, of course,
be possible to find texts which fall some way between these two types; the
distinction is, however, useful for practical purposes.)

En nuestro caso, estaríamos ante los del primer tipo, textos técnicos culturalmente comunes
(culturally common technical texts ) ya que ni la traducción ni la interpretación –y, por extensión, el
ámbito TISP- pertenecen a una sola comunidad de hablantes, ni a una sola región del mundo en
general. Todo lo contrario. Sin embargo, cada uno de los artículos traducidos abarca un tema
distinto en un contexto distinto, siempre dentro de las TISP, por lo que sí vamos a encontrar
dificultades, comentadas más adelante, para trasladar conceptos, sobre todo de contexto, que no
coinciden en nuestras dos lenguas de trabajo.

2.3 La traducción inversa
Tradicionalmente, la traducción recomendada ha sido la directa. Traducir hacia la lengua materna, y
no al revés, por ser la única forma de lograr un TM natural. De ahí la famosa cita que encabeza el
presente trabajo: “Doy por sentado que ustedes, lectores, están aprendiendo a traducir a la lengua en
que normalmente se desenvuelven, puesto que éste es el único modo de traducir con naturalidad,
exactitud y el máximo de eficacia» (Newmark,1992: 8). Sin embargo, la traducción inversa es una
realidad en el mundo laboral:

Most translation theorists agree that translation is understood as a transfer
process from a foreign language –or a second language- to the mother tongue.
However, market requirements are increasingly demanding that translators
transfer texts to a target language that is not their mother tongue, but a foreign
language. This is what Newmark calls “service translation” (Gerding-Salas,
2000).

Stefanie Wimmer, en su tesis doctoral sobre la traducción inversa especializada, nos
recuerda que Newmark considera la traducción inversa un mero ejercicio académico para evaluar el
aprendizaje de la lengua extranjera. Pero no todo en traducción es Newmark. La traducción inversa
tiene, de entrada, una gran ventaja: la mayor comprensión del TO por estar escrito en la lengua
materna del traductor. Además, y citando a Beeby (Beeby, 1998:67) ¨Those who stress the
importance of native speaker competence in the culture and language of the target text often do
not attach enough importance to understanding the culture and language of the source text […]¨

Estamos de acuerdo con Wimmer cuando dice que la traducción inversa especializada es
otra historia:
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La falta de competencia en la lengua extranjera puede compensarse mediante la
especialización, tanto en la modalidad de traducción como desde el punto de
vista temático. Hablamos, por tanto, de la traducción especializada. La calidad
lingüística en el sentido de las “belles letres” desempeña un papel secundario
en la traducción especializada (Wimmer, 2011: 82)

Teniendo en cuenta la teoría funcionalista, esta postura a favor de la traducción especializada
inversa se ve reforzada ya que el objetivo principal de una traducción especializada es que el lector
la interprete correctamente. Mientras el texto meta cumpla con su función, sea inteligible y su
redacción no contenga errores, será una traducción correcta.

3. Consideraciones teórico-prácticas
Una traducción no debe empezar con la traducción del título del texto o de la primera frase. Tras
recibir un encargo o tras escoger un texto para traducir, antes de abordar las cuestiones teóricas –
discutibles o no- se debe hacer lo más primordial de todo: leer y entender el texto origen. En nuestro
caso, además, las relecturas sirvieron para extraer la terminología y el vocabulario más recurrente
para el posterior desarrollo del glosario.
Luego ya será más fácil dedicar la lectura a detectar las características sintácticas, léxicas y
pragmáticas del texto y, así, describirlo a nivel formal:

3.1 Análisis y descripción de los textos origen
Los textos originales son cuatro actas del V Congreso sobre Traducción e Interpretación en los
Servicios Públicos (TISP) de la Universidad de Alcalá. Un acta de congreso consiste en una
recopilación del resultado de un trabajo de investigación que se publica en el contexto de una
reunión académica y que se puede presentar en forma de ponencia, comunicación, simposio,
seminario, etc. Es decir, un acta es el registro escrito de lo que se presenta ante la comunidad
investigadora.

En este caso, los textos asignados por la coordinación del Máster oficial en Comunicación
Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos son:

- Situaciones de conflicto en el ámbito de la interpretación en los tribunales de
justicia españoles: análisis descriptivo y estrategias de prevención. Paz Gómez Moreno.
Departamento de filología y traducción, Universidad Pablo de Olavide.
- La interpretación en el contexto de refugiados. León-Pinilla, Ruth; Prado-Gascó,
Ludivine; Jiménez Ivars, Amparo; Conseil, Ludivine. Universidad Europea de Valencia,
Universidad Jaume I de Castelló.
- La comunicación con mujeres extranjeras en la cárcel. Estudio de caso. Carmen
Valero Garcés, Esperanza Mojica López. Universidad de Alcalá.
- De la necesidad de un código deontológico propio para los traductores-intérpretes
jurados. J. Vigier Moreno. Universidad de Alcalá.

3.1.1 Factores textuales
En primer lugar, conviene identificar los factores extratextuales del TO. Como vemos, los emisores
de los textos son todos profesionales del ámbito académico universitario y su intención es dar a
conocer el resultado de su trabajo de investigación. En segundo lugar, hay que tener en cuenta dos
elementos: la situación comunicativa meta y el perfil del lector. El primero, como hemos dicho, es
presentar de forma escrita la investigación expuesta en el congreso. En cuanto al segundo,
suponemos que se trata de un lector que pertenece al mismo ámbito académico o bien una persona
con un interés especial en TISP. Por lo tanto, en ambos casos podemos suponer que su nivel cultural
será elevado y que ya estará familiarizado con el lenguaje específico del ámbito. Luego conviene
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identificar el género textual al que pertenece el TO y su tipología para tener presentes las
convenciones del tipo de texto, tanto en la cultura origen como en la meta. Estamos ante unos textos
académicos especializados. En principio, el objetivo del investigador es comunicar sus avances en
un determinado tema dentro de un determinado ámbito. Su redacción no pretende embellecer el
texto. Por esto, los textos académicos, ya sean artículos, informes de resultados, monografías o
tesis, entre otros, comparten unas características formales: concisión, claridad y uso de un lenguaje
informativo de forma sintética y objetiva. El vocabulario, por su parte, debe ser especializado y
libre de figuras retóricas. Además, deben seguir unas reglas de elaboración que varían según su
marco regulatorio, así como seguir los criterios de citación y referencia que marca la organización
académica correspondiente.

Así pues, y debido a que los cuatro textos forman parte del mismo congreso, todos presentan
la misma macroestructura: título, autor/es, universidad/es, resumen en español y abstract en inglés,
introducción, contenido del estudio/investigación, conclusión/resultados y bibliografía.

3.2 El proceso de traducción
Para enfrentarse correctamente a una traducción, conviene seguir distintos pasos de forma ordenada.
Aunque la mayoría de las veces se sucedan automáticamente, es recomendable repasarlos uno por
uno con el fin asegurar que el TM sea el resultado de un proceso coherente y organizado. Estos
pasos o etapas se dan antes, durante y después de la traducción. En este caso, como no estamos ante
un encargo profesional, nos saltamos la que sería la primera fase de todas: la de negociación y
acuerdo con el cliente. Así, en nuestro contexto, la primera fase es la de comprensión del TO, a la
que sigue la de identificación de las dificultades y la de documentación. A continuación, cabría
añadir la fase de desverbalización que consiste en entender de forma aislada los conceptos del TO
sin perder su sentido; “Y es que en el fondo albergan el temor de que, si no desverbaliza las palabras
del original, si no descodifica los signos, el traductor pueda caer en la traducción literal (MOYA,
2004: 78). El siguiente paso, ya como tarea de traducción propiamente dicha, es el de transferencia
y reexpresión de una LO a una LM. Y, por último, la fase post traducción de revisión. En nuestro
caso, la (re)revisión la realizaron personas nativas.

3.3 El papel del traductor
El traductor sabe que la traducción no es una tarea objetiva ni imparcial al cien por cien ya que toda
elección en traducción (léxica, gramatical, sintáctica, etc.) supone, de un modo u otro, ejercer
alguna influencia  en el texto (Hurtado,  1994: 129). De manera consciente o inconsciente, el
traductor tiene, por lo tanto, influencia sobre el destinatario del texto.

Sin olvidarnos de esta influencia potencial del traductor, con este trabajo pretendemos lograr
una traducción que, siendo lo más fiel posible al TO, cumpla con la principal función que
comparten los cuatro artículos: presentar su estudio/investigación con toda la precisión y claridad
posible para sostener su conclusión/propuesta en el ámbito TISP.

Para ello, tomamos como guía el procedimiento traductor de El Shafey (1985:95):
"A translator first analyzes the message, breaking it down into its simplest and structurally clearest
elements, transfers it at this level into the target language in the form which is most appropriate for
the intended audience. A translator instinctively concludes that it is best to transfer the "kernel
level" in one language to the corresponding "kernel level" in the "receptor language."

3.4 Traducir al árabe
En su artículo titulado اليعربيية اليخغلة عيخلى اليترجيمة ,تيأثيير Mohammed Hassan Usfur estudia el impacto
que ha tenido y sigue teniendo la traducción en la lengua árabe. Muestra las dos caras de los efectos
de la traducción en la lengua, por un lado negativo y por otro positivo:
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ت
عابرا اولب

العربةي إثراء في ث فيتمل الجابي ی التأثير أما خي. ببل س الور خ إجابي ی ھدحأا وجهان، التأثير ولهذا (…)
ت الردا ف م ن ادج كيرة ب وبأدعدا ي، العترب طريق ع ن اولفنون اولتكنولوجيا خوم العل في ت الردا ف
آلف ب

وحت ن تقاق بالش وس البنةي حيث م ن العربةي خ الةغل ط ةعیب خ ل ع خا ببل س تؤثر ت ذخأ الترجمة لكن
الترجمة. طريق ع ن
دالة. دی ت خما الكل

Con el fin de intentar evitar lo que critica Usfur, optamos por recurrir a personas árabofonas
para que revisaran los textos meta, así como por leer tantos textos auxiliares como fuera posible y
consultar todas las  fuentes que teníamos  a nuestro alcance. Aun  a sabiendas  de que el texto
resultante delataría a la traductora no nativa, se procuró, ante todo, que el lector de los TM no
necesitara recurrir a los TO para comprender el sentido exacto de la traducción:

الاهيم وف ت خما الكل م ن هائل كم◌ّ  مع خيم اولعتل المل ع بائل ووس اليومي خعتامل لل مضطةر
خ) (الةغل إها ن

يها عترب أو ترجمتها في الترجمون يجده اولتي العربةي، خ الةغل في جاهزة ت مقابل لها ليست التي
دالة دی

خةي، الصل النصوص قراةء ع ن ت الترجما عب ض ُغتني بحيث ر، خأ إلى حالة م ن النجاح في ت تاو تف ت
دببرجا

الترجمة. تهم ف لكي خةي الصل النصوص قراةء إلى عبضها
وحتاج ی

Además de las dificultades ya comentadas que conlleva traducir hacia una lengua que no es
la materna, traducir al árabe es todavía más difícil cuando se hace desde una lengua como el
español. Las diferencies entre estas dos lenguas de trabajo son muchas y muy diversas, tanto en un
plano base como puede ser el orden de los constituyentes (SVO en español; VSO en árabe clásico),
como en cuestiones de estilo como la puntuación.

El objetivo de este trabajo no es hacer un estudio comparativo de estas dos lenguas, por lo
que no vamos a perdernos en señalar las diferencias existentes entre ellas. Sin embargo, antes de
empezar con la traducción y su comentario, consideramos necesario clasificar estas diferencias para,
posteriormente, poder enmarcar en distintas categorías todas las dificultades y los problemas de
traducción que vayan surgiendo. Hacemos la clasificación de estas diferencias de forma que la
podamos extrapolar también a las dificultades de traducción, como veremos en el apartado de las
dificultades. La clasificación por la que hemos optado de las diferencias entre lenguas que afectan a
la traducción se basa en la distinción del plano lingüístico, el extralingüístico y el pragmático.

4. Proceso de documentación
A lo largo del proceso de traducción, para lograr la mayor calidad del texto meta posible, el
traductor tiene que recurrir a las llamadas herramientas de traducción. La herramienta por
antonomasia es, sin duda, el diccionario, no solamente un diccionario bilingüe de las dos lenguas de
trabajo, sino también el diccionario monolingüe, tanto de la LO como de la LM. Así como
diccionarios de sinónimos, especializados, de uso, etc. Sin embargo, la herramienta madre es, sin
duda, internet. Existen infinidad de recursos online de gran utilidad para el traductor, desde
memorias de traducción a glosarios, foros de traducción, recursos TAO, etc. Además, gracias a
internet la búsqueda de textos auxiliares es una tarea rápida y eficaz.

4.1 Textos auxiliares
En la traducción especializada, los textos auxiliares (TA) son una herramienta clave para la
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documentación del traductor, tanto en la LO como en la LM. En palabras de Nord (1997: 115):
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A grosso modo, los textos auxiliares son textos de los que se pueden sacar las informaciones necesarias para
producir buenas traducciones que sirvan para cumplir las funciones comunicativas deseadas. La idea de
aprovecharse de textos ya existentes utilizándolos como modelos para el texto meta pedido por el iniciador, se
basa en el hecho de que, en materias de comunicación, «no hay nada nuevo bajo el sol». Los textos que
tenemos que producir ya existen, o al menos existen piezas «pre- fabricadas», módulos que podemos utilizar en
la producción de un texto. No hay textos radicalmente «nuevos», son siempre las mismas situaciones en las que
nos comunicamos, y para facilitarnos la comunicación solemos utilizar textos o segmentos de textos formados
según modelos preexistentes.

En este trabajo, nos hemos  servido de textos paralelos (TP) entendidos como textos
originales en la lengua de partida o en la de llagada sobre el mismo tema y cuya función es similar
o equivalente a la de traducción (Sánchez-Gijón, 2002). No obstante, si respetamos esta definición
de forma estricta, tenemos que decir que solo hemos encontrado TP en español (TPE). Ante la falta
de textos paralelos en árabe (TPA) -que en este caso eran los más necesarios- hemos optado, por un
lado, por los textos vecinos, aquellos que ponen de manifiesto las características textuales no
ligadas al tema o al contenido, sino más bien a la función textual (Nord, 1997: 123) . Y, por otro
lado, textos paralelos solo en lo que se refiere al tema desde una perspectiva de menor grado de
especialización. A estos últimos, por lo tanto, les llamaremos TA.

En cuanto a los TPE, hemos podido constatar que la investigación en el ámbito TISP ha
aumentado considerablemente durante los últimos años. Son muchos los artículos que hemos
encontrado en este ámbito. No obstante, y debido a que es un ámbito que se puede enfocar desde
muchas perspectivas, no ha sido fácil dar con TP que coincidieran estrictamente en el tema. De
entre todos los que nos han servido para el proceso de documentación en la LO, estos son los cuatro
de mayor utilidad, citamos uno para cada TO:

–TPE1: La interpretación árabe-español en los juzgados y tribunales penales españoles: el
intérprete y su papel profesional. Juan Miguel Ortega Herráez.
–TPE2: La interpretación en el ámbito del derecho administrativo. Apartado 6.3 de la publicación
Traducción-Interpretación en los servicios públicos en Quebec ¿Un modelo para Andalucía?. Juan
Jiménez Salcedo.
–TPE3: La integración lingüística en las instituciones penitenciarias españolas y europeas. Aída
Martínez-Gómez Gómez.
–TPE4: Código deontológico y de buenas prácticas. Capítulo  VIII del Libro Blanco de la
traducción y la interpretación institucional.

Tras el proceso de documentación y la búsqueda de textos paralelos en español, podemos
afirmar que el número de publicaciones en español dentro del ámbito TISP es mucho mayor que en
árabe- La principal utilidad de estos textos en la LO ha sido podernos familiariza con estos escritos
académicos que abordan un tema dentro de los estudios de T&I en los servicios públicos. También
nos han servido para encontrar alternativas léxicas a algunas lagunas con que nos hemos enfrentado
al traducir. Por ejemplo, y en el caso del último texto, el uso de deontología versus ética profesional.

Como hemos dicho, la búsqueda de textos paralelos en árabe no ha sido exitosa. Hemos
dado con un solo TPA, cuyo autor es el tutor del presente trabajo, que coincidiera en el tema -más
bien ámbito- y en la función del TO. El resto de TA no pertenecen al ámbito académico ya que para
empezar con la traducción, dimos más importancia a la documentación temática que a la estilística o
funcional. Además, para redactar un TM académico correcto, familiarizarse con este estilo era
posible mediante artículos académicos en la LO de temática diversa, mientras que para la
documentación temática en la LM, sobre todo en el campo léxico, no podíamos alejarnos de los
temas específicos de los TO.



15

Los TA seleccionados son:
TAA1–

العرب) خويي اولغل خمترجمي لل الدولةي (المعةي العزوني لمد
لمة" اك "ترجمة

TAA2–
Refugee Council UK خجوء. الل طلالب ت خوما عمل

TAA3–
اليعني التحيدة ممال ت ليكب الينائيية اليعدالية دألية خ بيخلسةل س الجيانيب) اليسجناء اليرابيع: ص (اليفل الياصية ت

الحيتياجيا ذوي اليسجناء
الورةي ت بالدبرا

TAA4–
(Syndicate of Sworn Translatorns in Lebanon) خ الةفل الترجمة حول أوجوبة خ بأةل ئس

El artículo del profesor Mohamed El-Madkouri اليعموميية) ت اليدميا قيطاع فيي الينس ت عيبابرا
(تيرجيمة

nos ha facilitado la labor de documentación léxica dentro del ámbito de la TISP, algunos vocablos
de este artículo han sido trasladados directamente a los TM. Como es el caso de

غويرها ت ادلما مم دق التواصل، خةي عمل العمومةي، ت
ادلما طقاع

4.2 Recursos de apoyo utilizados
La gran cantidad de recursos para la traducción en combinaciones de lenguas como inglés-español
se aleja mucho de la cantidad de recursos español-árabe. Aunque parece que el número de recursos
para el árabe va en aumento, a menudo se tiene que recurrir al inglés para dar con buenos recursos
especializados de la traducción del árabe.

Los principales recursos que nos han servido para la traducción, además de los diccionarios,
tanto en soporte papel como electrónico que se citan en el anexo, han sido las memorias de
traducción. Las principales fuentes de consulta han sido glosarios y publicaciones multilingües de
las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, un tipo de recursos creados, por lo general,
para asegurar que se difunden los contenidos en los idiomas oficiales de forma coherente.

•UNTERM – Base terminológica de las Naciones Unidas en sus seis lenguas oficiales. Creada para
facilitar a sus trabajadores y colaboradores que no tienen acceso al Intranet de la ONU, para
facilitarles las nomenclaturas y la terminología con que la organización hace sus publicaciones.
Además de ofrecer la traducción de los términos, te remite a fuentes documentales de la ONU, lo
que permite ver la palabra en contexto.

•FAOTERM - Portal terminológico de la FAO.  Como órgano de la ONU, este recurso  está
disponible en las seis lenguas oficiales. Es un portal para la elaboración, el almacenamiento y la
gestión de conceptos, términos y definiciones. Aunque la FAO sea una organización para la
alimentación y la agricultura, aborda cientos de temas, por lo que la oferta de conceptos es muy
amplia.

•UMD (The Unified Medical Dictionary) – diccionario médico multilingüe. Aunque la traducción
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que nos ocupa aquí no sea médica. Este recurso, como ocurre con el de terminología de la ONU,
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sirve también como fuente de textos paralelos gracias a que la búsqueda de las palabras nos remite a
las publicaciones en que aparecen.

•Glosbe – Memoria de traducción en línea. Este ha sido el recurso al que más hemos recurrido con
diferencia, tanto para problemas de traducción léxicos como de uso.

5. Dificultades y problemas de traducción

En el proceso de traducción, los (futuros) traductores se enfrentan con dificultades y problemas. Aunque los
diccionarios suelen definir las dos palabras como sinónimos, propongo una distinción categorial entre los dos
conceptos. Las dificultades de traducción son subjetivas, individuales, e interrumpen el proceso hasta que sean
superadas mediante las herramientas adecuadas, mientras que los problemas de traducción son inter-subjetivos,
generales, y han de ser solucionados mediante procedimientos traslativos que forman parte de la competencia
traductora (Nord, 2009: 233).

Las dificultades encontradas a lo largo de la traducción responden, en primer lugar, a mi
condición de estudiante, todavía en formación, y, por consecuente, a la falta de experiencia.
Concretamente, esta ha sido mi primera experiencia en traducción del discurso académico. Así, la
mayoría de dificultades del proceso de traducción son debidas a mi falta de competencia en la
traducción inversa, a las limitaciones de mi competencia de redacción en la LM, al dominio
insuficiente de las convenciones de este tipo de textos en árabe y a mi limitada competencia
traslativa.

5.1 Clasificación de los problemas de traducción
Siguiendo la clasificación que propone Hurtado (2001: 288), nos enfrentamos a problemas
lingüísticos, extralingüísticos, instrumentales y pragmáticos.

Los problemas lingüísticos se deben a las diferencias léxicas, morfo-sintácticas, estilísticas y
textuales existentes entre las dos lenguas. Las grandes diferencias estructurales entre los sistemas
lingüísticos del árabe y del español han sido la principal fuente de problemas de traducción. Decidir
cómo reproducir los matices de los tiempos verbales del español, cómo trasladar las colocaciones,
cómo parafrasear en árabe lo que no se podía trasladar del TO directamente. La resolución de los
problemas lingüísticos ha sido, sin duda, el aspecto más complicado de toda la traducción.

Los extralingüísticos se deben a las diferencias de los referentes no lingüísticos,
principalmente referentes culturales. Trabajar con dos lenguas implica trabajar con dos sistemas
culturales con sus particulares convenciones. Cuando éstas no coinciden aparece el problema de
traducción: adaptar o no la convención a la cultura meta. En nuestro caso, nos hemos encontrado
con numerosos problemas de este tipo ya que los cuatro textos hacen referencia a instituciones y
organizaciones españolas, así como a las  nomenclaturas jurídico-legales propias del sistema
español.

Los instrumentales, por su parte, son los que derivan del proceso de documentación, ya sea
porque la traducción requiere muchas búsquedas, o por el difícil acceso a la documentación. Como
se ha mencionado en el apartado del proceso de documentación, no nos hemos librado de la
problemática instrumental a la hora de documentarnos en la lengua meta. No obstante, como hemos
visto, la falta de textos paralelos se ha podido solventar gracias a otras vías de documentación.

Los problemas pragmáticos se dan principalmente al trasladar aspectos de la relación del
texto con los usuarios y las circunstancias de la comunicación. Este plano pragmático, en un
principio, fue el que pasó más  desapercibido por pensar que, al tratarse de una traducción
académica, no nos traería problemas. Sin embargo, a lo largo del trabajo, hemos visto que también
los textos académicos presentan particularidades pragmáticas específicas de la lengua. Por ejemplo,
el uso del autor de la primera persona del plural ¿se puede trasladar al árabe de la misma manera?
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¿Va a tener la misma función?. Las soluciones por las que hemos optado aparecen más adelante. El
problema pragmático que sí localizamos en seguida fue el de traducir los fragmentos de diálogo que
aparecen en el texto I y que la autora utiliza para ilustrar las situaciones de conflicto. Estos
pequeños fragmentos son ejemplos reales de actos de habla en que la pragmática juega un papel
clave y que, por lo tanto, el TM debe contener el mismo mensaje que el TO, si en éste último se
sobreentiende algo que el hablante no dice, tenemos que lograr que el TM recoja ésto mismo y que
cumpla así su función comunicativa.

5.2 Técnicas de traducción
En traducción, no existe una sola técnica para resolver un problema concreto puesto que ante una
dificultad se podrán tomar distintas vías estratégicas. Para comentar los mecanismos de traducción
por los que hemos optado ante los problemas que han ido surgiendo a lo largo de la traducción,
consideramos necesario enumerar y describir las técnicas a las que podremos recurrir. Describir las
técnicas es especialmente útil en los casos en que el problema se resuelva de forma “inconsciente”,
y así, al comparar el TO con el TM sabremos identificar la estrategia a la que hemos recurrido.
“Las estrategias de traducción son los mecanismos (conscientes, no conscientes; verbales, no
verbales; cognitivos o externos) a los que recurren los traductores para resolver los problemas que
se encuentran en el proceso traductor” (Hurtado, 2004: 276).

Para la descripción de las técnicas, nos servimos de la clasificación que hace Molina
Martínez (2001: 114), descartando aquellas que de ninguna manera se podían aplicar a nuestra
traducción por ser específicas del ámbito literario, como la variación o la creación discursiva.

- Adaptación: reemplazar un elemento cultural por otro propio de la cultura receptora.

- Ampliación lingüística: añadir elementos lingüísticos.

- Amplificación: introducir precisiones no formuladas en el TO.

- Calco: traducir literalmente una palabra o sintagma extranjero.

- Compensación: Introducir en otro lugar del TM un elemento de información o efecto
estilístico que no se ha podido reflejar en el mismo lugar en que aparece situado en el TO.

- Compresión lingüística: sintetizar elementos lingüísticos.

- Descripción: traducir un término o expresión mediante su definición.

- Equivalente acuñado: utilizar un término o expresión de uso reconocido y equivalente en la
LM.

- Generalización: neutralizar o generalizar algo que en el TO aparece concretado.

- Modulación: cambio en el punto de vista del TM respecto al TO, manteniendo el mismo
sentido.

- Particularización/ explicitación: precisar el TM mediante un término más concreto..

- Préstamo: integrar una palabra de otra lengua con su misma forma.

- Reducción: Suprimir un elemento o una parte de información del TO.
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- Traducción literal: traducir palabra por palabra un sintagma o expresión.

- Transposición: cambio en el plano gramatical.

5.3 Soluciones propuestas
En este apartado siguen cuatro tablas, una para cada artículo, que recogen ejemplos prácticos de
cómo se han resuelto algunos problemas de la traducción que nos ocupa, es decir, por qué técnica
hemos optado para solventarlos. Cabe destacar que cada solución propuesta obedece al contexto
inmediato del problema, a la vez que al contexto de este trabajo.

Texto I

TO TM Técnica utilizada

Situaciones de conflicto ت ال إشكای Reducción

Traductora-intérprete en
plantilla

مة رببسی مترجمة Generalización

Ciudad de la Justicia de
Málaga

الباق) عالدالة (مدينة الم اق د ی ت خوبسایثی ل د ی
ثوداد ی ل

Equivalente funcional -
transcripción

Protocolo بروتوكول Préstamo

La atención estará pues
centrada en

عى لخ التشديد عم Explicitación

Intérprete الربط مترجم Explicitación

Comunicación خي التواصل
خةي العمل

Amplificación

Mediada por intérprete الترجم عاه یلخ
يشرف

Modulación

Día a día يوميا Compresión lingüística

Comentarios
políticamente
incorrectos

لئةق غير ت
خيقا عتل

Modulación

(PAJ) en adelante ø Reducción

usuario بالترجمة الني ع
الشخص

Descripción

Como si este no
estuviera presente

غيابه م لث
فحضوبره

Equivalente acuñado

“Entre tú y yo, esto no
lo traduzcas, ¿vale?”

موافق نا، بين برا المرس ق ولبي ذها
تترجم ل

Explicitación

Los detenidos o
acusados piden al
intérprete asesoramiento

الترجم م ن التهم أو ق التل ع الشخص خ طيبل
تابرة باش س

Transposición

Informe pericial de
contenido técnico

تقني خرة ب تقرير Reducción
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La información juega un
papel principal

بيا بأاس س دوبرا التوعةي خ تبعل Explicitación

Texto II

TO TM Técnica utilizada

Se propone el término خح مل طص باتخدام س
ُ◌يقترح

Ampliación lingüística

Contexto descuidado كيرا ب قھاتماما خ يل ل
بياق س

Modulación

España ocupaba el puesto 13 en
la UE de los 27

الاد ت دول م ن 13 ت الرةب ت لت بإانيا بس
ن كات

الوبروبي

Reducción

También en España الال هذا في تناء باث س ليست
بإانيا وبس

Modulación

Es fundamental tener presente ينسى أل الضروبري
م ن

Modulación

El intérprete se convierte en la
voz y los oídos del refugiado

ج اللئ بومع س ت صو إلى الترجم
يتحول

Traducción literal

La migración forzosa es un
fenómeno que está al orden del
día

بكل ش طمروةح ظاهرة هي القسرةي
الهجرة

ا الرنھ ق الوت في
بي بأاس س

Ampliación lingüística con
transposición

Parámetros de comunicación
reflejados en el texto origen y en
el texto meta

خي الصل النص خ ل ع النعكسة
التواصل دئل ل

الدهف النص
خ ل عو

Traducción literal con calco

Las estrategias ت
بالتراتيجيا س

Préstamo

Pöchhacker en la misma línea que
Alexieva

Alexieva خط ع ن Pöchhacker يخرج
ل

Modulación

 ِ◌Esta definición es genérica
y matizable

دعت خلی لل وقابل عام هو العتريف
هذا إن

Traducción literal

Llenar el espacio comunicativo خي التواصل الفراغ
لء ل

Traducción literal

Rellenar este vacío existente en la
bibliografía

خيوغرافي يل البب الرجع في الفراغ
مء ل

Trad. literal con préstamo

Metodología mixta دزموةج
منهجةي

Calco

Combinar aproximaciones
cualitativas y cuantitativas

ت الابربا ق بي يي التجرب الستوى
يجمع

يةي اولكف
الكمةي

Amplificación

Actores implicados en el proceso
de asilo

خجوء الل ت بإرجاءا
النيي ع

Reducción

Bienestar الجتماعي
ربفاه

الر Amplificación



21

TO TM Técnica utilizada

Derecho a la información القضةي خ ل ع الطلع
حق

Amplificación

Si bien por cuestiones de espacio
nos limitaremos a dar algunas
pinceladas y referencias breves

ل اليال لن نيظرا وميوجيزة بيرييةع س لية
بيتكون س

الوضوع في بللهاب س هنا
يتسع

Transposición

Tratamiento poco correcto لئةق غير ت خوكا بل س Modulación

El actual Reglamento
Penitenciario, aprobado por Real
Decreto

بييوم الييرس بييوجييب الييصادبر الصييلحييي
الييقانييون

خكي الل

Ampliación lingüística
con equivalente

Los/as funcionarios y los/as
propios internos

السجون وموظفي
زء النل

Reducción

Se convierten en improvisados
intérpretes

مترجمي إلى
يتحولون

Reducción

El Reglamento Penitenciario
menciona

الصلحي القانون
ينص

Particularización

ø الادة هذه في جاء
فدق

Ampliación lingüística

El artículo opta por no concretar
el modo de proceder

اليطرييقة إليى اليكافيية بياليدقية تيتطرق ليم
اليادة فيإن

ت الةعب

Modulación

Cuya transposición al Derecho
Español se ha hecho efectiva en
octubre

أكتوبر في بالاني بس القانون تناه ب الذي
القانون

Transposición

Audiencias intermedias بالتماع س ت
خسا جل

Equivalente acuñado

En los servicios públicos العمومةي ت ادلما طقاع
في

Amplificación

Preguntas cerradas خةق غمل خ بأةل ئس Calco

Preguntas abiertas متوةح ف خ بأةل ئس Calco

Preguntas de respuesta múltiple أجوبة دعبة عنها الجابة يكن خةق غمل
خ بأةل ئس

Descripción

Equipos multidisciplinares ت صا التخص مة ددعت
فرق

Descripción

Aspectos que no estuvieran en
las encuestas

تيان بالب س في ترد لم ت
خوما عمل

Modulación

Estrategias ت باتراتيجيا س Préstamo

Entre la población extranjera ت الجنبيا ت زل النی بي
ومن

Particularización

¿o le da igual el género? يهمك؟ ل أرم ذها
أو

Generalización

Conocer de primera mano la vida ت زل النی اوقع خ ل ع قرب ع ن
العترف

Equivalente acuñado
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en la prisión
Texto IV

TO TM Técnica utilizada

Toda profesión que se precie suele
contar con

خ ل ع ُ◌تترم مهنة ك ل عادة
عتتمد

Transposición

Tal y como se detalla a continuación دأاه ن فم لص هو
كما

Equivalente

(en adelante, TIJ) ø Reducción

Fedatario público دع الل ت كاب Adaptación

Aparentemente الظاهر في Transposición

Notario العقود موثق Equivalente

Registrador de la propiedad ت خكيا الل
مجسل

Calco

Se le pueden exigir responsabilidades
خف) یيل الييی یيم یيترجييی الييی ) ي یيمل تييی یيكن يييی

یيه یيإنييی فييی
ت مسؤوليا

Modulación

Tal y como recoge el artículo الادة في جاء
كما

Equivalente acuñado

Dejara abierta la posibilidad متوةح ف ت الحتمال
ترك

Traducción literal

Asociacionismo llamativamente bajo ف النخض و العتان
مؤشر

Generalización

Fuera de España بالاني بس ا الترب
خابرج

Ampliación lingüística

Irrenunciables عنها التنازل
ليكن

Transposición

Ni regalos de terceros ي الرن خ اا دهی
و ل

Adaptación

Responsabilizarse íntegramente خ كامةل السؤولةي الترجم
يتحمل

Transposición

Subcontratación خابرجةي بادبر ص
بالعتاةن س

Descripción

Esto obliga a que los TTIIJJ tengan
que atorregularse

عيلخى ييتوفير أن اليلخف اليترجيم عيلخى
ييفرض هيذا
اذتي تنظيم

Transposición y
ampliación

Momento crítico الرةج الفترة Equivalente acuñado

Incluso el aparentemente inviolable
principio de integridad de la
traducción jurada

الون ص خ الةفل الترجمة نزةھا م أدب
ت وح

Reducción

No suele revestir el más mínimo
interés

ھاتمام د ن بأ عادة تتسم ل
أها ن

Equivalencia
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Aspectos constitutivos de mala praxis خي ببل س خي عمل تيق بط ت اذ
مظاهر

Descripción

Confusa situación reinante en la
actualidad.

الاضر في الة دقع
الوضعةي

Reducción

5.4 Observaciones
Antes de presentar los borradores y las correspondientes versiones finales, conviene señalar una
serie de decisiones que se han tomado en cuanto a la forma y el contenido de los TM:

• Los fragmentos en inglés del TO no se han traducido. Aparecen en cursiva y se mantienen
tal y como en el original.

• La expresión latina ad-hoc que aparece en el TOII y III sí se ha traducido.
• La bibliografía de los TO no se ha traducido.
• La bibliografía de los TO se ha omitido en la versión final por razones de espacio, sí aparece

en los originales (en el anexo, apartado textos originales).
• No se han transcrito los nombres propios, se han mantenido en la LO.
• El texto de las imágenes no se ha traducido.
• Las notas a pie de página de los TO se han traducido.
• No se ha añadido ninguna nota a pie de página.
• Las siglas de organizaciones e instituciones se han trasladado al TM con la misma forma que

en el TO (OMS, RITAP, FITISPOS, ASETRAD, etc)
• Las abreviaturas como TISP, T&I, TeI, SP, etc. se han traducido palabra por palabra.
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بنية: الابس ابالكم وف الشةی الجمة رت في ت إشكاليا النزعا
ت احل

اقوال ةی ت باتيا اورتس وفي ص
تيليل

التدقي .1

توربوتي/خوبرتوي مون اوطلقوا ن فويها ي اشوتغتل الوتي الوقضايوا يف موختل إلوى الوتطرق يوتم أتوطرق/ بووف س
باوة الودرس هوذه فوي

الوعدالوة موالوقا(مودوينة دي ييا بوتث خووس ل دي
يويوددا لث فوي

مووظوفة موترجومة / بومية رس كومترجومة ( en

plantilla)

هوي فويها تورجومت الوتي الوقضايوا وكول .2009 بونة س مون بووبتمبر س 2009 نووفومبر بوي الوفترةاولمتدة
فوي وبالوقا)،
أو ا باووتجوب باووتنطاق/س س أو تووصريووح عوون عووباةر تووكون وقوود مشووفوي. مموترمجوم محوضور
تسموتومجوب مجونائموةي مقوضاميوا
فوي طوبةي فوحوص عون عوباةر أو Abogado de oficio توليقائويا موعي موحام ا باوتجوب س أو هواتوفيا
يغي توبل أو باوتعدواء س

ذلك. غير إلى شرعي، ي طب ب عيادة

الوعني الوشخص
إلوام

توأهويل عودم هوو ت الوال هوذه فوي رواء ومن الوربوط موترجوم حوضور السوبب
ووكمن ی

ادإةر عأووان يف موختل بوي الوترجوم عويليها يورف ش يةيالوتواصوليةيالوتي تالوعمل خوصوصويا إلوى إضوافوة
بوالوليةغ بوالوترجومة
2004 2008 و Corsellis 2002 مون كول ت باوا درس ضووء ل عووي ومسوتخدمويها. المودعالموة

الموقضاء/المودعل/
بوعي توأخوذ اولوتي الووقوائوية ت بالوتراتويجيا س مون دود الوعی اقوترحا Hale)ت 2007) و
(2010 و (

Cambridge

موع ومسوتخدمويها بالوبانوية س الوعدل ادإةر مووظوفي ا/ أعووون يف مووختل بووي يي اولووتواصوول ر الووبای خ
الووانووب تار الووب ع

ادإةر موجال فوي الوربوط موترجوم عومل يوقن لوليخدتول بوروتوكول إجوراء/خويلق أمول عووليى الووقوايوة
موسألوة عوليى توديود الش

ن. بالاةی بس الدعل

طالروةح: ت الشكاليا .2

فوي الوترجومة قوطاع موهنيو/عومال يوومويا الويوموية/ حوياتوهم فوي لوها يوعترض الوتي الشوكالوةي ت
الوال هوي كوثيرة
تورجومة ت الوال هوذه توطال وقود (( Morris 1995) خوواصوة ) Lázaro) 2008:9 الجوتماعوية، ت
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الودموا
بووف س ھوونا نوفسه. الوترجوم إلوى مووجوهة ت ھتوديودا شوكل توأخوذ ت تهوديودا أو نوابوية أو لئوقة غوير ت
توصريوحا ت ييقا عتل
طوورف موون الووربووط مووترجووم عوومل طوووبيعة فووهم عوودم عوون مموبامشورة الووناجوومة ت الووال يك توول إلووى
فووقط الووطترق يووتم
فوي الوربوط تورجومة موجال فوي الوطروحوة ت الوال أكوثر إلوى نوتطرق بووف س عوولييه بالوبانوية س الوعدل
ادإةر مووظوفي/عأووان

بابقا. س إليها أشرنا التي ت تارا الب ع إلى باتنادا س
الاكم،

تي يوكف أون الويلسة فوي يودور موا كول يوترجوم أل الوترجوم مون ي ُ◌يوطبل الوالوة هوذه فوي الولوى:
١/الوالوة
توكون ت الورافوعا يوناء أوث الحويان بوعض فوي أوه ن عوليى الوعنيبوالوترجومة، الوشخص بوحضور ت
الورافوعا مون جوزء بوترجومة
ل الوالوة هوذه فوفي غويابوه. موثل فوحضوھر الوتبار ع بوعي يوأخوذ ل ولوكن الوير خ هوذا إلوى مووجوهة
ت مودخاول هوناك
الووغير ت يا الووعتقب أو ت الودخاول تويلك عوقب يوبأد الوترجوم دور كوان موا اذإ بالوبانوية س الوعدل
ادإةر مووظوفو يووضوح
الوتركوة ش اولوثقافوية الوليغويوة باوم الوقوس بوذلوك يي مسوتغل ت الورافوعا فوي الوترجوم الووظوفي أولوئك
يورك ش أوحويانوا الولئوقة
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ھووكذا بوالوترجومة قوياموه يوناء أث بوتمرار بواس الوترجوم موقاطوعة توتم ،
الوصدد هوذا وفوي

الوثال ي بوبل س بوه.وعوليى تومعهم
الوتي

الويلسة. عون غوائوبا الوعنيبوالوترجومة كوانالوشخص لوو كوما أوهوام فوي الوترجوم إشوراك يوتم
موباشورة غوير وبوطريوقة
ولوبيقى هوذا توترجوم ل الوهنةي:" التجوربوة عومق مون باوتخرجوناهوا س الوتي ت الووارا بوعض بوأورد س

ذلوك ل عوي وكومثال

لووم أووك ن "أكوودي الووكمة). موقر دخاول باوتعدواء س خولل مووظوف تودخول (كووانهووذا مووافوق؟"

نا، الومربوسراوبين
مون كول فويها يوتواجود كوان الوتي الويلسة بودء قوبل الوقاضوي طورف مون بخوري س ي توعقب (كوانهوذا

هوذا؟" توترجوم
ييه). عل ل اموك اولشخص الترجم

موون اوحوود ا/كوول الطوورف حووق احووترام/ُ◌يووحترم يووتم ل ت، الوال مون الونوع هوذا فوي الوثانوية:
الوالوة /٢
اولوتي (Hale. 2007 : 75) توعبير حود ل عوي ت الوتخدول فوي ت تووقوفا هوناك توكون أو يمة الوكل خأوذ فوي
ا الطورف
فوي الوعنيبوالوترجومة الوشخص يوكون اولوذي إوصالوه ی ا الطورف أحود يوريود الوذي الوكلم الوتواصول
موضمون ل عوي يور توأث
بتمرار باس مقاطعته توتم حويث تودخوليه يوناء أث السوتعدوى الوشخص احوترام يوتم ل ذلوك، عوليى وكومثال
الحويان. غوالوب

ت. الخدتل في دعة دی ت اطقاعا ن هناك ييه عل ينجم
ما ھوو

الودفوتر/ يسوتعمل أل أو الوترجومة عون يوتوقوف أن الوترجوم الوقاضوي يوأمور الوالوة هوذه فوي الوثالوثة:
الوالوة /٣
اوتهاء ن عوقب الوترجوم ف بويلع س موااذ فوي الوقاضوي يوقة ث لوعدم أو الوليسة بوير س عوليى موزعوج توشويوش
ذلوك علوتبار الوذكورة
يم يوتكل أن الوقاضوي فويها مونع لوالوة موثال عأوطي ھوونا بجويلها. س الوتي الوكتابوية ت الولحوظا
الشوروح يك بوتل يسة الول
لالة مال بأوقث س كوما الوشهود أحود لوتصريوح بوة موهموس الهمس بوترجومة يوقوم الوترجوم كوان عوندموا
الوتهم موع الوترجوم
مواذا فوي الوقاضوي يوقة ث ولوعدم مونها لويغلايوة دإراكوه لوعدم الوذكورة يسوتعمل ل أن الوترجوم
الوقاضوي فويها أمور خأورى

يها. بجل س التي الكتابةي ت باللحظا يسة الل اتهاء ن ع بق الترجم
ي بلعف س

توكونخوارج بوهام يوقوم أن الوترجوم الوقضائوي الووظوف يوأمور ت الوال هوذه موثل فوي الورابوعة:
الوالوة /٤
الوترجوم يوقوم أن أو الوداوموة موحكمة بواب خوارج إلوى عونه الفورجا ت الوذي ق الوعتل الوشخص
كومرافوقة خاوتصاصواتوه
حوول ت يوموا موعل كوتدقي بوها لويلقيام موؤهول غوير أصول الوير خ هوذا يوكون أن أو خاوتصاصواتوه
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خوارج توكون بوهام
تاعها. إب ج الواب القانونية ت
الجراءا

موساعودة الوترجوم مون الوتهم أو ق الوعتل الوشخص ي يوطبل ت، الوال هوذه موثل فوي الواموسة:
٥/الوالوة
الوترجوم مون ووقترب ی الوليسة قواعوة) ) ى ـ إل الوتهم يودخول عوندموا ذلوك، عوليى وكومثال . قوانوونوية
قوضائوية/ باوتشاةر س
بوبا موناس يوراه موا الوترجوم يوترجوم أن أو بوه الوتصريوح يوتعي وموا الويلسة دخاول الوتعامول كويفةي عون
يسوتفسره لوكي

إلوى الوتهم، صوالوح فوي
الوصادر

الوكم يوكون وحوتى ت، الوال هوذه موثل فوي ووربوته ت موعرفوته عويليه تويلي
موا حسوب

) باوووتها درس
فوووي

Sandra Hale لووه تووطرقووت مووا هووو دالوار فووي
يط الوول

الرتوووباك ھووووذا موووكن. حووود
ص أقووو

.(73):2007

فوي الوقضةي حوول نوظره وجوهة عون الوترجوم الواموي يسوتفسر ت، الوال هوذه موثل فوي بدوة: الوساس
الوالوة /٦
يهودف عوندموا ذلوك، ل عوي وكومثال الوترجومة. يةي لوعمل الوير خ هوذا موباشوره وقوبل شوخصيا عويليه
يوير لويلتأث موحاولوه
لترجم، محام قاله ما إلى أشير ذلك ي ل ع وكمثال الر. خ الطرف دض يكون ت ح الترجم ي ل ع
يير التأث إلى الامي
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موعه زبوونوي أن تورى أل ت: الويلسا قواعوت إلوى الودخوول وقوبل الوقضةي، بوضموم خإوباھر بوعد
الوكمة، ت مورا فوي

الق؟

يوناء أث موعي توصريوح خولل الوتهم أو ق الوعتل الوشخص يوقوم ت، الوال هوذه موثل فوي الوسابوعة:
الوالوة /٧
يوقوم خأورى ت حوال وفوي لويلوقوائوع. بورده س إطوار فوي ت الوتوضويحا بوعض علوطاء الوترجوم توواجود
بوتغلل بواس جويلسة
خولل أصوابوته الوتي الوروح إلوى الوترجوم نوظر ل بويتف الوروح، بوالواق يةق الوتعل جونح فوي الوتهم، أو
ق الوعتل الوشخص
مونه ظونا أو لوتصريوحه يسوتمع طورف مون وشوفةق تواوب عوليى الوصول قوصد عولييه يوير لوليتأث موحاولوه
فوي ذولوك شوجار
فوي Sandra Hale أوضا ی لوه توطرقوت قود دالوار فوي الويلط ھووذا الوقاضوي. قورار ل عوي موعي يوير توأث

لوه الوترجوم أن
.(73):2007) باتها درس

موسؤولوية هوي الوتواصول موشاكول أن الوقضائوي الووظوف يوعتدق ت، الوال هوذه موثل فوي الوثامونة:
٨/الوالوة
مون يف توختل الوتحاور دونامويكةي ی أن بوذلوك بويا نواس تورجومته، يوردا لوا الوير خ هوذا باوتعياب س لوعدم
وتوعود فوقط الوترجوم
بكل ش يه بوعمل يوقم لوم الوترجوم أن ادئوما يوعنى ل الجوابوة عون الوعنيبوالوترجومة الوشخص اموتناع أون
خأورى إلوى يوقافوة ث
الوعنيبوالوترجومة. الوشخص ل عوي يور توأث الوتي اولجول كوالووف خأورى لوعوامول ارجوع ذلوك بول
يوجب، كوما بوب موناس
المونجاح. مفويها يةي الموتواصمول يةي يمل ملوعل يكسموب ل ت محوال محوول ي المموثةل ممون دعود المومی مبوي
ممون محاوود مموثال مفوقط مھووذا
أن لحوظ عوندموا بالوتعدواء، س ال لولقوو بالوتماع س جويلسة خولل لوترجوم، قوضائوي مووظوف قووالووه
مووا ي ل عوو وكوومثال
أم قوليته موا تورجومت هول " بوألوه): (وس الوترجوم إلوى تووجوه حوينها بوؤالوه، س عون بوالورد يوقم لوم بوالوترجومة
الوعني الوشخص

خآر؟ا" يا شئ ترجمت

فوي توقثه لوعدم الوترجوم مون الوتهم أو ق الوعتل الوشخص يوتحفظ ت، الوال هوذه موثل فوي بوعة: الوتاس
٩/الوالوة
فوي الوهني السور بوإفوشاء الوترجوم يوقوم أن خووفوا أو الوعدل ادإةر موصالوح وخودم ی غ يوتل ش لوكونوه
الوير خ هوذا حوياد
ل عوي وكومثال الوعنيبوالوترجومة. الوشخص بأورار س ل عوي لي بويب س
بوشكل لا بويب س

يور يوؤث قود ھوووموا بوة الوساس الوقضايوا
بوعض

فوي أوضوحه موا ھووو الوعدل يخودمموصالوحإادةر الوترجوم أن مونه عاوتقادا الوتصريوح عون شواهود
اموتنع عوندموا ذلوك،

تريح. الص نهاةي

للطولععوليىموليف موساعويه توعرقول ت بعص أو الوترجوم ُ◌يونع ت، الوال هوذه موثل فوي الوعاشورة:
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١٠/الوالوة
لقواموة عولييه الوتماد ع ت الوتعقدي، مون كوبيرة درجوة عوليى توقني، خوبرة توقريور إلوى أشوير ذلوك، عوليى
وكومثال القضةي.
حوتى فوحواه عوليى الطولع الوترجوم يوتوصول لوم اولوذي الورئوية و
الوسمعةي بوالوطريوقة

دوو فويی بوتها ت جوليسة خولل
الوبينة

مون الوقضةي مويلف ل عوي الوترجوم إطولع و دن يولوة لويلحيل لوتجنب الوقضائوي الووظوف أصورار ووعود ی
نوفسه. الويلسة يووم

إلويه بوتؤول س موا فوي توقثه ولوعدم الوترجومة جوودة لوضمان) بوالنسوبة( الوير خ هوذا تكتسويها الوتي
لولهومةي جهويله

الترجم. ييها عل يع بطيل س التي يائق الوث

الر خ عمرةف ت: الال هذه م لث تنب
بو لبس

ت الشكاليا ووقاةي ي يل التحل
.3)
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اوة) (ودری عويلم ل عوي الوال هوذا فوي غ يوتل ش مون كوان لوو تونبها بوالموكان كوان إلويها الوتطرق ت
الوتي ت الوال كول إن

الوتنظيمي اولوقانوون يوزاولوونوها الوتي بوالوهام أو الوترجوم بوها يوقوم الوتي الوتواصويلةي يةي) الوعمل ت(
بوخصوصويا مسوبةق

له. يخضعون الذي لية خأق مدونة

طورف مون الوترجوم فوي الوثةق اوعدام ن ت حوال فوي الوال هوذا فوي غ يوتل ش مون خووبرة كوفاةء قولية دعم
ب وتتسب
إلوى إضوافوة .Hunt (2013):2012) و (Abril (2006: 7-8 مون كول ذلوك ت أكود كوما الوقضائوي،
الووظوف
عاوتبار عودم إلوى الواكوم دخاول الوراقوبة و الوتقني غووياب الوترجوم موعرفوة قويةل عون ينجوم الحويان
ل غأويب فوفي ذلوك،
يزم يسوتل الور خ م عوول موعرفوة أن حويث بويا، بأواس س دورا الوتوعوية ل تويبع ھوونا الوقوق. بوكل يوتمتع
كومهني الوترجوم
لوتجنب يوكفي قود الوقضائويي الوترجومي لوهنة الوتنظيمي الوقانوون عوليى الطولع أن توبي ھوونا
كومهني. موعه الوتعامول

الروةح. ط الاكل ش عب ض

الوترجومي لوهنة الوتنظيمي الوقانوون ضووء ل عوي إلويها توطرقونا الوتي ت لويلحال مووجوز ي بتحويلل نوقوم
بوووف س
ب تارا خاووص ومالوعرومفوة الموقضائمويي يمترمجومي ملول مالوهنةي املومعةي 2010 بونة س اقوترحوته الوذي
لي اولويف الوقضائويي
الوال هوذا فوي غ يوتل ش مون كوان لوو تونبها بوالموكان كوان إلويها الوتطرق ت الوتي ت الوال كول أن ت
يوبا إث بوغةي ، APTIJ

له. يخضعون التنظيمي قانون يمترجمي لل بأن مسبةق ا دورةی
يم عل ي ل ع

اوم ادعن وبالنزةھا طالاب، أو النص بولمة س بأماةن تاعا ب يةق العتل و 6 و 3) و 2 و 1 الالة ي ل ع بنركز س
ھونا
موعرفوة إن .(APTIJ 2010) لي اولويف الوقضائويي لويلمترجومي الوهنةي بوة الومارس وبحودود وبوالسوريوة
موعينة موصالوح
مون الولوى الوادة ) 8 و 1 ت الوال وقووع و دن يوحول بووف س كوان الوال هوذا فوي غ يوتل ش مون طورف
مون الوسائول هوذه
مون الوقترح الوتنظيمي الوقانوون مون الوثانوية الوادة ) 9 و 6 و (APTIJ أبوتيخ طورف
مون الوقترح

الوتنظيمي
الوقانوون

ت اولوال ( APTIJ أبوتيخ طورف مون الوقترح الوتنظيمي الوقانوون مون الوثالوثة الوادة ) 10 و 9 و ( APTIJ
أبوتيخ طورف
10 و 7 و 3) و 2 ت الوال .(APTIJ أبوتيخ طورف مون الوقترح الوتنظيمي الوقانوون مون بدوة الوساس الوادة ) 6
و 5 و 4
دوھر وبوطبةعي الوترجوم عويليها يورف ش الوتي الوتواصويلةي يةي الوعمل ت بوخصوصويا الهول ضووء
ل عوي تسويرهوا ف يوكن
عونه بالوتغناء س يوكن ل الووقوت نوفس فوي اولوذي الوعدل ادإةر إلوى بروميا س يونتمي ل يه موثل موهني
فوي الوثةق اوعدام ون

دع. الل ادإةر بها تعتامل التي بمةي الرس ي الةغل يجدي ل النيبالترجمة الشخصع
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يكون عندما

الاتة: .4

اوة دوری عويلم ل عوي الوال هوذا فوي غ يوتل ش مون كوان لوو تونبها بوالموكان كوان إلويها الوتطرق ت
الوتي ت الوال كول إن
هوذا فوي الواكوم. فوي يوزاولوونوها الوتي بوالوهام أو الوترجوم بوها يوقوم الوتي الوتواصويلةي يةي الوعمل ت
بوخصوصويا مسوبةق
الودولوي لويلمؤتور الورابوعة الودوةر بوم بورس الوندتى، هوذا نوفس خولل بواقوترحا الوتدقم ت ،2011 بوونة س
وفووي الووددص،
FITISPos يمي الوعل الوبحث مجوموعوة طورف مون الونظم الجوتماعيوة ت الودموا فوي اولوشفويوة
التحوريوريوة لويلترجومة
موعالوة توتوخوى الودعل ادإةر مووظوفي لوصالوح توكويونةي دوةر تونظيم باوتدهف س اقوترحا ھووو
ألكل لواموعة الوتابوعة
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Gómez الوترجومون(& بوها يوقوم الوتي الوتواصويلةي يةي الوعمل ت بوخصوصويا الهول عون الوناجومة
الوتواصول موشاكول
.(Hunt: 2011: 171

-20 بوتاريوخ الوربويي اولويلس الوبرلوان عون الوصادر الوربوي الوفرعوي الوقانوون مون 6 الوادة ت
نواشود وقود
موون ي تووطبل أن " الووضاء ع الوودول الوونائووةي، ت/الوقضايوا الجوراءا فوي الوشفويوة بوالوترجومة
يق الوتعل و 2010-10
ووعطون ی جونائوية قوضايوا فوي يوشاركووا أن الوقضائويون الووان وع الوعاموة الونيابوة عأووضاء الوقضاة
تودريوب عوليى الورفوي ش

." وعفال أع ن تواصل التواصل/ضمان يتم ت ح الترجم بسادعة التواصل ت لوصيا ص
ھالتمام م ن ز الدی

طةعي لووب الووصحيح اولووفهم الووعرفووة و الووعمل وتقسويم الويد الوتنظيم يونغبي ق يووب موهنةي حوالوة
كول وفوي
لوطبةعي الوصحيح الوفهم هوو ت الوال هوذه لوتجنب الولوى فوالوطوة ھووكذا الونجاح بأورار س مون بور س
الوفاعويلي يف موختل
الوهول نوفس بوذل عويليهم يوتعي بودورهوم الوترجومي أن الوقول نوافويةل ومون ت. الوها كول طورف
مون الوترجوم عومل

لية. اخلق نا مدوھت التنظيمةي اينها قون باتعياب وس ر ال خ
ا الطرف لهم ف

عويليها يورف ش الوتي الوقضائوية الومال ع تسهويل أجول مون ت الوال بهوذه خواص بوروتووكوول
إجوراء نوأمول

دع. الل ادإةر عأووان الترجمي بي اللمز الفهم الفهام لحقيق ت المام إلى طخةو إلى ع نس
ھوكاذ مترجم.
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نراجنع
ي

/ ينعود

ج اللیئ مجال/سياق في الشفوية لجرمة ات

التقدي .1

فني لنلجنئي. النقدمنة النشفوينة النترجنمة وضنعةي حنالنة/ منن اوكنتشافني ننظري بنشكل ا تنترب الق إلنى
النقال هنذا ع ينس
سنياق عنلى أكنثر النتركنيز أجنل منن " النلجنئي منجال فني النشفوينة "النترجنمة : منصطلح انتخدام س
ننقترح انة الندرس هنذه
عنلى أو منجتمعنا فني سنواء بنصةفخناصنة اولنشفوينة التحنرينرينة النترجنمة انات درس فني كنبيرا ھانتمامنا
ق ينل منهمل/ل

العالي. الدولي/ العصدي

النلجنئي منجال فني النشفوينة النترجنمة عنرص سنيتم النعمومنية الندمنات تنطاع ق فني النشفوينة النترجنمة
إطنار فني
النشفوينة. بنالنترجنمة النتعلةق انات الندرس لنتصنيف البنعاد ھونذه Pöchhacker ل (dimensiones)البنعاد
خنلل منن

الال/هنا. ق هذا في الترح ق شوةي الف الترجمة لالة الولي ي التحلل جإراء هو/بدهف
اولدهف

ينتمركنز ل. منختةف تنسام أق ث ثنل إلنى مننقسم ھونو انة الندرس لهنذه الننظري الطنار ننعرض سنوف
انة النبدی فني
حنول النجنزة ث البنحا لنتلف
النثانني

اولنتواصنل). النلجنئون 1.2) والنتواصنل النلجنئي تنضةي ق
حنول الول

منجال فني النشفوينة اولنترجنمة اولنشفوينة التحنرينرينة النترجنمة فني انات الندرس 2.2) لنلجنئي النشفوينة
النترجنمة منواضنيع
عنباةر/منصطلح تنترحا اتق 3.2) انة الندرس هنذه منن ل/ الهندف حنول النثالنث النقسم /ينتمحور ينركنز
بنينما النلجنئي)
سنوف النير خ وفني انة الندرس انتنتاجنات س إلنى ننصل تنشة) النناق و الناتنة 3) ثنم .(" النلجنئي سنياق فني
النشفوينة "النترجنمة

البحثي). الروع ش تترحا اق 4) البحث يدقمها التي الترحات ق
تدقي يتم

النظري الطار .2

لواصل وات اللجئون 2.1

المزنة منن غرنم عنلى للهجرة، قةل مستب
دولة إلى

ي الهاجرن النازحي/ دولنة منن إنباننيا س تنولنت تند ق النيرة خ
النعقود فني

Las ل وطننبقا .( 2013 لنلحنصائنيات، النوطنني الهند (ع جنديند بنشكل النظاهنرة هنذه مننن د حننت النتي
دنة تنتصای الق

ارلومة. جي اللئ ف ةئ هي أكبر دبرةج الروةف غيرع ف الةئ الهجرة حركات ظاهرة في
Berry Herasو
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النفرد النلجنئي/ الفنردا وظنروف " "لجنئ منفهوم تنة تنديندبندق ينجب النفةئ لهنذه النصوصنيات ننفهم
لنكي

بالعتريفالتالي: ج اللئ هو م ن (OACDH, 2012) جي اللئ بوضع الاصة تةي تاق الف
عتر◌ّ ف ج. اللئ

إلنى الننتامء وأ النقومنية، وأ الندينن، وأ نر، النعص بسنبب لنلضنطاهد النتعرض منن ينبرھر منا لنه خنوف بسنبب النذي
شنخص إننه
ذنك ل بسنبب يسنتطعي ول النعاتدة، تنامنته إق بنلد وأ جنسنيھت بنلد خنارج وهنو سنياسني، أر ی إلنى وأ منعينة، اجنتامعنية
طنائنفة
(unhcr-arabic.org لطاهد.(الصدر: لض العترض خشية إل ھی الودة ع وأ الد لب ذ كل بحامية ظ يستل أ ن يريد ل وأ
و الف

(ACNUR,2013) النلجنئي و لنشؤن التحندة لنلمم النسامنية النفوضنية عندت 2012 عنام نهاية/أوخانر
وفني
ا اولننعرق اولننصومننال أفننغانسننتان مننن منننهم %5 5 لجنننئ. وي منننلن 15 .4 ب الننعالننم حننول فننني/
الننلجننئي عنندد
في ف (2012) النلجوء ت لنكب النيرة خ النرسنمةي لنلبياننات ووفنقا إنباننيا س فني أمنا اولنسودان. النسورينة
النعربنية اولنمهورينة
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) كنوبنا ،(5 5 0) النعاج سناحنل منن خنصوصنا الندولنية النماينة طنلبات ھونذه النلجوء طنلب 3422 تنندقي
ت 2011 عنام
منن 13 النرتنبة النكان تنتل إنباننيا س تنتل كناننت تنام الرق بهنذه .(133) وفلسنطي (15 0) غنينيا ،(25 9)
ننيجيرينا ،(444

لنعدد بنالنسنبة لات النطب عندد النتبار ع بنعي ننأخنذ حنالنة فني 24 النرتنبة إلنى ينتراجنع النترتنيب أن غنير
الوروبني الناد ت دول

البدل. سكان

عندد فنيه تنقدم النذي النكان هني مندريند فنإن 2012 لنسنة
CEAR

النلجنئ لنساعندة النباننية س النلجنة لنبياننات
وفنقا

200 ب بنرشنلوننة منديننة ثناننيا لنلبدل. جنوينة كحندود Barajas منطار عانتبار بسنبب ھونذا 1282 الكنبر:
الكثر لات الطب

.62 ب بيسكاي خأويرا لا طب 15 1 ب بلنسةي وبھدعا لا طب 184 ب س ةتب وثالثا
اللجوء ل طب

ليسنت إنباننيا وس لنلمهاجنرينن قةل السنتب النبدلان عنلى كنثيرة ا تنأثنيرت هنذه الهجنرة لنركنات النال
بنطبةعي
منشكل ينطرح منا لنباننية بناس نناطنقة غنير بنلدان منن و منهاجنرن أشنخاص إنباننيا س إلنى ينصل حنيث
النال هنذا فني انتثناء س

.(Navaza, 2010) العمومةي للخدمات ل االت مختلف في
تواصل

النبدل وثنقافنة بنلةغ النعرفنة عنلى النلجنئي فنئة تنتوفنر ينعرف أل النعتاد فنمن ف الةئ بهنذه الناصنة النظروف
بسنبب
تنند ق السننياق هننذا وفنني . ( Las Heras, 2012) النوصنول منكان ينعرفنوا أن و دن و ينهاجنرن لتها غأننیب
ب بسننب ق السننتلب
تناننوننية ق غنير وضنعةي فني و النهاجنرن "ينواجنه
مناينلي: إلننى

2005 عنام
فني

( OMS) النعالنية النصحة مننظمة
أشنارت

اولنصعوبنات النتميز إلنى تنعود انع/النعوائنق النون ھونذه ي النطةب النصحةي/ بنالنعناينة النتمتع ع تنصب
عنديندة انع/عنوائنق منون
نننفس وفنني .(Navaza, 2010) " اولنثقافنية النلغوينة النتلفنات وخ دالارينة النواجنز إلنى بنالضنافنة
النالنية و الجنتماعنية
حوزجا عةر ش بي ومن الصحة ع ل للحصول الوزجا ھأم ع ل عتكس ا درةس العالم أطباء نر ش
2009 عام في الاه تج

تع الواق هذا ع ل و من ددعت مؤلفون يؤكد .)Navaza, 2010( الغلوي الاجز دن ھأمةي
أكثر اذ ت

Barsky, 1993; Barsky, 1996; Fenton, 1997; Fenton, 2004; Inghilleri, 2005 ; Kolb & Pöchhacker, 2008;
Maryns, 2006; Mikkelson, 2000; Pöchhacker & Kolb, 2009; Pöllabauer & Schumacher, 2004; Pöllabauer,
2005 ; Pöllabauer, 2006; Watson, 1998.

لنغة يجهنلون النذينن لنلشنخاص بنالنسنبة خونصوصنا اجنتماعنية تنة عنلق أنة ی فني أناسني س عننصر
النتواصنل إن
سنلبةي ا تنأثنيرت إلنى الناجنة هنذه تنؤدي تند ق .(Las Heras, 2010a) النلجنئي حنالنة هنو كنما فنيه ينقيمون
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النذي النكان
ھأننميتها شويننة الننف الننترجننمة تسننتمد هنننا ومننن الننلجننئ. لخص لننش اولنفسننني/النننعقلي السننندي
السنننتوى ل عننن
هننا ومنن اولنفسنةي. دنة السنی صنحتهم ل عن تاهنم النف الننفهم فنني النننقص غننياب هنذا ينؤثنر تند وق
النكبيرة/النيوينة.
إن .(Las Heras) النتواصنل تنتمكن النترجنمة أن بنحيث النيوينة ھأنميتها شوينة اولنف التحنرينرينة
النترجنمة تسنتمد
بنل وحسنب العجنز أو النرض انعدام ن مجنرد "ل ينلي: كنما النصحة منفهوم يحندد النعالنية النصحة
لننظمة الندسنتور
a state of complete physical, mental and social»" اوجنتماعنيا عونقليا بندننيا السنلمنة اكنتمال منن حنالنة
هني النصحة
النساواة و الجنتماعنية النعدالنة تنقيق عنلى تنساعند تند ق (والتحنرينرينة) النشفوينة النترجنمة النعنى هنذا
فني . «well-being

إسان. ون كمواطني جاتهم وواب تهم حقوق عمرةف م ن تكنهم تاهم اولف التواصل تةر دق أن
بحيث جي اللئ بي

النذاتنية سنيرتنه عونلى بنه لنلمدقم ل النطب عنلى ينعتمد النلجنئ صنفة عنلى النصول أن ينسنى أل
ر النضروی منن
وصنول ضنمان فني منحورينا دورا النترجنمة ع تنلب وبنالنتالني النعني. النبدل فني النلجوء ت منكب تنرار ق
سنيتم مننها تنا انطلق ون
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Fenton,) بنالنرفنض أو لنجاب بنای سنلبي/ أو إنجابني ی بنشكل ل النطب عنلى در تنقرر النتي النتةص
النهات إلنى النعلومنة

.(2004

مننجال أننضا ی إونننا الننلجننئي الفننردا حننياة ل عنن يننؤثننر الننذي /وحننده النوحنيد النال الننقضائنني
الننال لننيس
ولنكن النزئنية لهنذه بنالنسنبة حنيوينا تر تنعب الننذي الجنتماعنية اولندمنات النصحي ومنجال الشنرطني
الشنرطنة/النال
ق. الستلب التمع في اماجهم ودن الفردا بحة ص تعتلق لها ن طاللةق الولوةي لها ق ت ب الجتماعةي
دالوامت الصحة

فني خونصوصنا لنلغاينة وحنيوينا منحورينا دورا ع تنلب النقطاعنات منختلف فني النشفوينة النترجنمة
خندمنات إن
حنيث غنيرهنا أو النهنةي و اولنصحةي النقضائنية النساعندة عنلى النلجنئ تنتضاء اق عنند ل اتنصات
الولنى/أول ل التنصات

.(Las Heras) ج اللئ ومع س صوت إلى الترجم يتحول
يح بص

جي اللئ مجال في شوةي الف اولترجمة شوةي اولف التحريرةي الترجمة في
البحث 2.2

إطلق أجنل منن " النلجنئي منجال فني النشفوينة "النترجنمة منصطلح تنترحا اق ننريند النقال هنذا فني
سنابنقا ذكنرننا كنما

دعة: ث لبحا ا الدرةس موضوع كان أه ن م ن الرغم و لع الال هذا في
لحث لب العدوى

Barsky, 1993; Barsky, 1996; Fenton, 1997; Fenton, 2004; Inghilleri,

2005 ; Kolb & Pöchhacker, 2008; Maryns, 2006; Pöchhacker & Kolb, 2009; Pöllabauer & Schumacher,
2004; Pöllabauer, 2005 ; Pöllabauer, 2006; Watson, 1998

فني انات الندرس هنذه أن حنيث منن ( Pöllabauer, 2006) النترجنمة انات درس فني كنبيرا قھانتمامنا ينل ل
منوضنوع إنه ن

) شنفوي منترجنم انطة بنوس النلجوء ل لنطب النتماع س جنلسات إجنراء عنلى بنخصوص منركنزة الحنيان
غأنلب وفني تنع النواق
.(Pöllabauer, 2006

تنعلق لنو حنتى لنلجنئي النشفوينة النترجنمة حنول منتكامنلة شنامنلة انة درس أنة ی ننعرف ل النوطنني
السنتوى عنلى

هننذا يننخص فننيما تننيةق دق اننات درس ل عنن الن لنند ننتوفنر ل يظهنر منا حسنب النلجوء ل لنطب
النتماع س بجنلسة المنر

دلا. بن في الوضوع

منجال فني اولنشفوينة التحنرينرينة النترجنمة حنول دنة وتهنيی وصنفةي منهمة انات درس عنلى/تنوجند ننتوفنر
ولنكنه
Las) تنعةي النواق النمارسنة عنلى ينعتمد مننظور خنلل منن عنام بنشكل الشنكالنية تنتناول انات الندرس



38

ھونذه النلجنئي
.)Heras Navarro, 2010a; 2010b; 2011; 2012

الندمنات وصنف فنيها ونتم ی عنام بنشكل النلجنئي منجال أنضا ی ُ◌ينذكنر )Abril, 2006( Abril أطنروحنة
وفني
بنوصنف تنامنت ق Valero Garcés اذتنها وبنالنطرينقة النتسعينات1. انة بندی مننذ النوجنودة حنكومنية غنير
لننظمات النتابنعة

.)COMRADE( ن الاةی بس الدولة في ي الهاجرن و جي للئ الدفاع للجنة التابةع )SETI)
مترجمي دخمة

ل النلجنئينبنصةفخناصنة منجال فني النشفوينة النترجنمة عنلى ومنركنزة انعة وس انات درس وجنود عندم
بسنبب
النشفوينة النترجنمة منن الننوع بهنذا الناصنة الحنتياجنات و النصوصنيات هني منا ننلحنظ لنكي
جنرينبةي ت بنياننات ننتلك

إسبانيا في اللجوء منظمات واتاد الداخلةي؛ لوزارة الابع ت ( OAR) اللجوء ك لبت والشفوية الرحيرية ت الجمة رت خدمة تدمت ق الي ت (ACCEM) للهرجة
السبانةي اللجنة 1منظمة
والنشفوينة الحنرينرينة ت النترجنمة خوندمنة (COMRADE) السنباننية الندولنة فني والنهاجنرينن لنللجنئي الندفناع ولننة (CEAR)؛ النلجنئي لنساعندة السنباننية
والنلجنة (FEDORA)؛

.)Abril, 2006: 115 -117( الدفاع لنة خ دال 1991 عام في إنشائها ت
لي اات
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منندقمننو الننترجننمون، (الننلجننئون، فننيها الننشاركنني لننميع ل مننختةف ي مننطالننب تننقتضي ل الننات
بننختلف النشمولنة
النترجنمة خندمنة لن النال هنذا فني النباحنثي
انتباه ن إنلء ی

ينجب أن ننعتدق إننا ن النؤسنسات). عنن النسؤولنون و
الندمنات

أن النهم منن خأنرى جنهة ومنن الندمنة. هنذه وجنود بنعدم السنبةب تنب النعواق إلنى النتباه ن تنوجنيه إلنى
إضنافنة بنازر أمنر
منترجنم انطة بنوس لنلجنئي النفسنية النلضطرابنات عنلج عنمليات إلنى النتباه ن وجنه تند ق الننفس عنلم
منجال أن ننلحنظ

شوي ف
Björn, 2005 ; d' Ardenne, Ruaro, Cestari, Fakhoury, & Priebe, 2007; Miller, Martell, Pazdirek, Caruth, &
Lopez, 2005 ; Tribe, 2002; Tribe & Morrissey, 2003; Tribe & Morrissey, 2004; Tribe & Keefe, 2009; Tribe
& Lane, 2009; Tribe, 2009

النياة جنودة عونلى الننشامنلة الننصحة عنلى شويننة الننف النترجنمة تنأثنير مننباشنر بننشكل يننعالنج لنم
ذلنك غرنم

قةل. مب ق/ الستلب في اات درس في عليه سنركز الرم هذا أما جي. للئ

أن بنحيث منعاصنرة هنموم عنلى تنرد لنها ن ضنرورينة النوضنوع هنذا انة درس أن ننعتدق النباب س
هنذه ولنكل
هنذا إن اذتنه. النفرع فني وكنذلنك منجتمعنا فني النرھانن تنت النوق فني أناسني س بنشكل منطروحنة ظناهنرة
هني القسنرينة الهجنرة
ننقدم ذلنك عنلى وبنناء اولنشفوينة. التحنرينرينة لنلترجنمة الكناديني الننطاق وفني النتمع جنميع فني
بنالنكاد منجهول النال
بنالنترجنمة الناص النبانني س الننطاق منن منبدئني ا تنترب اق خنلل منن النفراغ منلء فني ننساهنم أن
بنقدص انة الندرس هنذا

جي. اللئ مجال في شوةي الف

" جي اللئ مجال في شوةي الف "الترجمة اللح طص
تترحا اق

2.3

جي اللئ مجال في شوةي الف الترجمة أبعاد
2.3.1

النترجنم انطة بنوس النميزة ل النات وتنفرينق لنتصنيف شنامنل ننط النتواصنل النتواصنلي/مننظور الننظور
منن Alexieva ينقدم
النبةئ. عنلى وكنذلنك الهندف الننص عونلى الصنلي الننص عنلى الننعكسة النتواصنل دئنل ل خنلل منن
النتدقي هنذا ونتم ی
النتراتنيجيات س (5 ) الننص، ننوع )4) النوضنوع، ( 3) النشاركنون، (2) النشفوينة، النترجنمة ننوع (1)
هني: دئنل ل هنذه

التواصل. ده ف و(7) اولزمن الكان دحود (6)
النصةي،

أننوعا ن دنند لحننی ت يننضع/ لننكي ل مننختةف أبننعاد ثنماننية ونندقم ی Alexieva خننط عننن Pöchhacker يخننرج ل
(6) النادثنة، ( 5 ) (النثقافنات)، النلغات (4) النتقنةي، (3) الننطاق، (2) النوسنيةل،
(1)

ل: النتةف النشفوينة
النترجنمة

) الننص ننوع بنوضنوح: فنقط شنيئي عنلى النؤلنفان ينوافنقان منلحوظ هنو كنما النشاكنل. و(8) النترجنم
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(7) النشاركنون،
الاركي. ش إلى بالضاةف (Pöchhacker) اولادةث
(Alexieva

منن تنا انطلق ن لنه ن النشاركني نناحنية جنهة/ منن النشفوينة النترجنمة أنوعا ن سننتناول انة الندرس ننتائنج
ينخص فنيما
النلغات، إتنقان أن Alexieva تر ينعب النتواصنل. حنالنة فني النعنةي ا الطنرف حسنب النترتنيب تنديند لننا
ينكن النناحنية هنذه
النترجنمة عنملةي مجنرى فني حناسنمة عنناصنر تنكون فنيها الننشاركني عونندد النندور الجنتماعنية،
النالننة الننشاركننة،
و یھ التواصلةي في ممول ش طكرف شوةي الف الترجمة عمليات في الاركي ش تار عاب إلى النهج هذا
وفع دی شوةي. الف
نساواة النن ت نندم ون تع نساواة النن ت ني وبتنن ننةع ان نوتس التنن ننة ننشاركتن الن ت نود جنن ووت ننة ننشاركتن الن ت
نندم عن ت ني وبتنن نقرب اولتنن نندعب التن ني بنن ت نتراوح تنن ت
ا ھالندف بني النتراوح إلنى بنالضنافنة النشاركنة عوندم النشاركنة وبني الندينة عوندم الندينة بني كنما
لنتطاع/النقدةر) (اس
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اليزة وفي الاركي ش حالة في الساوة
التواصليات: في

Pöchhacker يلّ◌ح الشكالةي. التضاربة/ ادھالو ف
تركة الش

النيابةي. أو
الشخصةي

انظر (ن نند أن نسنتطيع النلجنئي منجال فني النشفوينة النترجنمة منسألنة إلنى بنالنسنبة Pöchhacker لبنعاد
تنبعا
الناكنم (2) منثل النشفوينة لنلترجنمة ل منختةف تنات ونطاق ن بنرينة) (الش النوسنيةط (1) النتالنية: البنعاد (1

الننصوةر إلننى
الجننتماعننةي النندمننات ومننكاتننب ر الننداس و (CIE) الجننانننب لجننز ومننراكننز الشننرطننة
ومننفوضننيات تيات السننفش و
اولنفورينة تةي (النتعب ل منختةف تنقنيات (3) غونيرهنا. عالنلن لنوسنائنل النقابنلت و النكومنية غنير
الننظمات ومنكاتنب
نغلويننننة الننن طقات الننننب نختلف ومننننن ناةر الشننننن ننغات ولنننن نتكلمة (النننن نغلات الننننن (4) النننرئنننةي).
اولنننترجنننمة النننهموسنننة و
النقابنلت...). و الجنتماعنات و اولننقاشنات (النكلم ل النتةف النادثنات أنوعا ن (5 ) بنالنعامنية).
اللحات/النتكلم وطص
وشنبه ad-hoc هنذا/ ا/لجنل بنالنذت النغرض (لهنذا النترجنمون (7) النؤسنسات). ومنثلو (النلجنئ
النشاركنون (6)
سنننّ◌لم الننندور، النننتوتنننر، النننيزة، ب (بسنننب النننشاكنننل (8) ي). بننالننتأهننل اولننترفننون عامننيون الننص
والننترفننون الننترفننون
خنوف منن ينعاننون أشنخاص منع النعامنلة إلنى بنالضنافنة أصنلها كنان أنا ی السنتعمةل النلغات منعرفنة ،
انع النوس النصطلحات
حنكاينات لنلغاينة، منطالنب ننطاق فني عأنمال شنغل/ بسنبب منشاكنل إلنى إضنافنة السنتمرة الشنبةه
النثةق، عندم ادئنم،
النقدةر عندم النبعاد، النتشاعنر/النتعاطنف، النلجنئ، ثنقة عنلى النصول إلنى الناجنة النفسنية، النالنة
اضنطرابنات منؤلنة،

إولخ). الشكاليات ر، الطوائ ل حات العمل،
لخطيط ت

خنلل منن خونصوصنا النشاركني (6) بنعد خنلل منن النلجنئي منجال فني النشفوينة النترجنمة ي تنلل
تنترحا اق ينتم
ث يحنند حنيث (2) شوينة النف النترجنمة ل منجات يحندد النبدع هنذا أن حنيث منن النلجنئ ھونو فنيها
مننعني ر مننشاك

غويرها. (8) الاكل وش (5 ) اولادةث (4) الغلات يحدد الذي ر الاك ش هو ج اللئ ذلك إلى
إضاةف التواصل.

أن ر النضروی فنمن النذكنور النفراغ منلء بنغةي " النلجنئي منجال فني النشفوينة "النترجنمة النصطلح
تنقدي بنعد

شوةي. الف الترجمة اات دلرس العام الال في يظهر الذي شوةي الف الترجمة سياق لهذا
إطارا نحدد

الشفوية الترجمة ا اردست راطإ في ئ للجی الشفوية الترجمة
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وم عض 2.3.2

النذي الجنتماعنية الندمنات تننطاع ق فني النشفوينة لنلترجنمة النرجنعي الطنار نستنتعمل تنترحا لنلتق ت
محتندد منوضتنع ت بنغةي ت

لرع. لف الدولي الطار في عمروف ھوكاذ Community Interpreting ز الليةی ن
بالةغل يسمى

الندمنات فني النشفوينة النترجنمة كناننت تند ق النلجنئي، سنياق فني النشفوينة النترجنمة فني النالنة عنكس
عنلى
بني ت النتواصنل تسهنل النتي النشفوينة النترجنمة ننوع (Abril) ينعر◌ّ فنها عنديندة. عنقود مننذ انات الندرس
هندف النعمومنية
اولنتربنوينة الجنتماعنية و دالارينة و اولنطبةي النقضائنية اولندمنات الشنرطنة خندمنات أي ـ النوطننةي
النعمومنية الندمنات
لنغوينة تنليات أق إلنى يننتمون عنادة اولنذينن لنلبدل النرسنمةي بنالنلةغ النناطنقي غنير الندمنات مسنتخدمني
وبني ـ اولنديننةي
اولنسوحا دنا تنتصای ومنالنيا/اق اوجنتماعنيا سنياسنيا و ومنهاجنرن الصنلةي بنلغتهم النناطنقون أصننليون
سننكان وثنقافنية:

اولصمان.

النوطنني السنياق عنلى ينعتمد لنه ن دعتنل لنلی تنابنل وق عنام هنو النتعرينف هنذا إن (Abril، 2006) ينرح ش
كنما
فني النشفوينة النترجنمة تننتمي تنيق الندق تنه وفنرق النتعرينف هنذا وحسنب ولنكنه النطّ◌بةق. انة رس الد دئل ل
عونلى بنه النقصود
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الشنرطنة (منجال ل النات ننفس ينشاركنان لنهما ن النعمومنية الندمنات تنطاع ق فني النترجنمة منجال إلنى
النلجنئي منجال

إولخ). اولتربوي الجتماعي اولال ادالةر ومجال اولصحي
القضائي اولال

منن جنزءا إلنى/تنشكل " النلجنئي منجال فني النشفوينة "النترجنمة (2 (النصوةر انتماء ن ينقترح النعنى
هنذا وفني
النترجنمة منثل خأنرى النشفوينة النترجنمات ل منجات جناننب ذولنك النعمومنية الندمنات تنطاع ق فني
النشفوينة النترجنمة

الشرطة. مجال في شوةي الف اولترجمة الجتماعةي دالامت في شوةي الف اولترجمة اولصحةي
القضائةي شوةي الف

تشة الانق و االتة .3

ينصابنون تند ق النذينن لنللجنئي بنالنسنبة خونصوصنا اجنتماعنية تنة عنلق كنل فني أناسني س عننصر
النتواصنل سنابنقا أرننا ی كنما

التحنرينرينة النترجنمة خندمنات تنكون وبنالنتالني النتواصنل. تندةر ق عندم بسنبب اولنفسنية السندينة
صنحتهم عنلى بنتأثنير

العمومةي. دالوامت ج اللئ بي ع تال الف حالة في الوجود التواصلي الفراغ لء ل ضرورةي شوةي اولف

ينقترح ت وكتنذلتنك جنئي. لنلت ت ينة شوت التنف جنمة التنترت وضتنعةي منن ت ننظري ت بنشكل ت
ا تنترب التق النقال ت ھنذا ت ع ونس تی
النعمومنية الندمنات تنطاع ق فني النشفوينة النترجنمة إطنار فني " النلجنئي منجال فني النشفوينة "النترجنمة
النصطلح انتخدام س

الترجمة. اات درس طناق في كيرا ب قھاتماما يل ل سياق ع ل
التركيز أ لج م ن

النماعنات لنكل ـ للتحندي جنرينبي ت أو ننظري إطنار أي ينوجند ل الن حنتى سنابنقا، النوضنوع
ُ◌عنرض كنما
النرتننبط ـ النؤسنسات عننن النسؤولنون و النندمنات ومنقدمنو النترجنمون و النلجننئون النلجوء:
ا إجنراءت فني الننشاركننة
(النقاننوننية شوينة النف النترجنمة منن ننوع هنذا فني النتركنة ش ل النات كنل
فنيه وندمنج ی

النلجنئي منجال فني
بنالنترجنمة

النوجنودة النشفوينة النترجنمة ل منجات جنميع دإمناج إلنى تنترحا الق هنذا ينقدص إلنخ). الجنتماعنية،
اولندمنات اولنطبةي

الترجمة. اات درس مجال في الفراغ مء ل في ر ياك ش أن ق بدص لويما س
جي اللئ سياق في

البحثي الروع ش تترحا اق .4

سنياق فني النبحثي النفرع هنذا وتنطور زنز تنعی أجنل ومنن يليوغنرافني النبب النراجنع فني النفراغ منلء



44

س منزدوجنة/
مننهجةي

منختةطل
يةي اولنكف النكمةي
النقاربنات

وبنغرض تنع النواق هنذا منن
علنطاء اولتجنربنة النلحنظة عنلى ينعتمد منروع ش ھونو النبانني س السنياق فني بنحثي منروع ش إجنراء ينتم
حنالنيا النلجنئي،
حنياة وجنودة صنحة عنلى النشفوينة النترجنمة دور إلنى كنما إنباننيا س فني لنلجنئي النشفوينة النترجنمة
حنالنة إلنى إجنابنات

جي. اللئ

عنلى
نواء

عنلى عانتماده هني النبحث لهنذا اولنديندة النهمة ا النيزت بنعض

(وهنكذا بني التجنرينبي السنتوى يجنمع الننظري.
السنتوى

ع ل أو يي التجرب
الستوى

أمنا .Hansen )2005 ( Hertog )2006(; Gile )2009(, Pöchhacker )2011(, Hale&Napier الننفرع هنذا فني
يننصح

النترجنمة انات دورس الننفس عنلم منجال منن النفهومنية الطنر و/أو ل النتةف الننظرينات تنركنيب فنيدقم
الننظري السنتوى

للسلم. اات دورس
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أو ل النتةف النفئات أي الننريننن خ نننظر وجننهات تننضمنّ  ھوننو خآننر كننبير الننبحثھاننتمام لهننذا
وكننذلننك

التالةي: العامة ادھال ف الروع ش هذا يلحق عالنى وبهذا اللجوء. ا بإجراءت النيي ع
في التورطون

إانيا. بس في جي للئ شوةي الف الترجمة حالة ع ن البحث أ:
الدهف

فيها. الاركي ش التركي ش طرف م ن جي للئ شوةيھأوميتها الف الترجمة لهوم ف ي التحلل
ب: الدهف

الجتماعي. الرفاه وبي شوةي الف الترجمة بي الوجودة ت العلةق ت لیل
ج: الدهف
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السجون في الجننبيات النزيلت مع
ص لوال ات

ميدانية
دراسة

السجني الال اد لخ التواصل . التدقي .
1

الوروبرري، الرراد تح إلررى تررنتمي خأرررى أوروبررةي دول غرررار ل عرر الرريرة، خ عررريررات الش فرري
الرربانرري س الررتمع عرررف
الرتنقلت ارترفاع عرلى زرادة ی الترصال ورائرل س وترطور الرهاجنرريرن تردفرق مروجنرة إلرى لراس براس
ترعود جنرذريرة ا ترغيرت
الربانرية س الرسجنةي الرساكرنة أن حريث الرسجون، ء ز نرل خرصائرص ل عر ا الرغتيرت هرذه
اكسرت عن وقرد . برريرة الش
برعدمرا الرائرة، فري 30 ال ترتجاوز ترفوق/ وبنسربة النسريات مرختلف مرن ء نرزل ترضم قرليةل
ا سرنوت فري أصربحت
Almeida et al.) الكروداور و الرزائرر و ورومرانريا وكرولرومربيا الرغرب مرن ء ز الرنل ء هرؤل غأورلب
. صررفرة وطرنةي كران
هري الرتي الرنسويرة، الرساكرنة زرلت/ الرنی عرلى ركرزنرا مرا اذإ الرظاهررة هرذه ارتمرت س فرقد يربدو مرا
عورلى . (2006: 23

الربانري، س الرسجني الرنظام فري الجنرمالري عردھدرا أن إلرى ترير ش الرتوفررة الرعطيات أن نرد
ارة، الردرس هرذه مروضروع
م ن 1921 برينها مرن مجررمرة/جنرانرية، 3367 إلى 2011 سرنة وصرل قرد لرلحرصائريات، الاني بس الروطرني
الهرد ع حسرب
لرظة مرنذ فريها ترتابرعن الرتي الرقضةي عرلى الطرلع حرق لرهن ء الرنسا هراتره كرل . الرائرة فري 57 بنسربة
أي أجنرنبي، أصرل

. تيقه بط م ن يحد أو القانون تيق بط و دن يحول أن يكن ص التولل عائق أن بدي
ھ، عاتقالن

اررة الرردرس هررذه عررليه ترردور الررذي الررعام السررياق حررول لررة ء عإررطا يررعتي الررنةطق، هررذه فرري
الرروض ب قررل
الرتي ارات الردرس نرادةر ق وترب . الروضروع فري لرلسرهاب هرنا يرتسع ل الرال لن نرظرا ومروجنرزة
سرريرعة لرة ورتكون س
مرثل الرال هرذا فري الوروبرية ارات الردرس ع لربض نرير ش أن يركمن ھورنا . الجنرانرب الرسجون ء
نرزل لرظاهررة ترطرقرت

Cheney( ارررة درةس و Pourgourides et al ارررة)1996) ودرس Green(1998-1991(

ارررة ودرس
Ellis(1998( ارررة رةس

د

Van Kalmthout et ارة ودرس Bhui (2003-2004-2006( ارة ودرس Tarzi and Hedges ارة)1990-1993) ودرس
(1993

و Baixauli (2012( مرن كرل ارات دورس دكرتوراة أطرروحرة إلرى اراةر الش برنا الرذيرر مرن الربانري، س
ع الرصدی عورلى . al

. Martínez-Gómez



47

اولرتي زرة إرليی ن مرراكرز سرتة فري الجنرانرب الرسجون ء نرزل فريها يرتخبط الرتي الررئيسرية الرشاكرل
ترشخيص أن

. السجون في الالةي الوضعةي لنا تلخص أن يكن (2006) اته درس إطار في
Bhui لها طترق

. السجنةي) ؤسة الس حول أو القانوني النظام (حول
اللومات ع ام ادعن

. 1

. ن) الجناب قسم/دخمة ع ن الصادةر محدود الغير التقال وع الطرد ا (كقرارت بالهجرة
تعتلق ماكل ش

. 2

. ر) ال خ الاكل ش تاقم ف م ن ز يدی عامل (وهو الةغل
مكل ش

. 3

. الر) ال/س لھ م ن (خاصة العزلة . 4

. العقوبة ء قضا عند الهني و الجنتماعي الماج دن ن ألج م ن
ي التكون قةل

. 5
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ةبروةجنرب
الةرصادر

صرلحري
ال

الرقانرون
979/191 الرتنظيمي لرلقانرون وترنفيذي

تروضريحي

الرررلل وخ الرررعنصريرررة حرررد إلرررى أحررريانرررا ص ترررل الرررسجون مررروظرررفي طررررف مرررن
لئرررةق غرررير سرررلوكرررات

. بالحترام

. 6

الةرقلق ترؤثرر/ترثير مرواضريع Martínez-Gómezهري و Baixauli وحسرب مرتدخارلة الرشاكرل هرذه
غأرلبةي

مايلي: لا تي ب الالةي ترعيات الش حول ةل فإن هنا تهمنا التي هي الثالةث النةطق وبان . ن الاةی بس
السجون في

قرانرون برثابرة هررو اولررذي 02/1926 برتاريرخ 1996/19160 ةالرلكي ةالررةسروم
الرقتضيات الحركام/ مرن درد الرعی يرتضمن 09/1926 برتاريرخ الرصادر 1

(الفقرتان 41 و 27 و 26 و 5-15 و 1-4 كرالرودا الجنرانرب ء ز الرنل مرع الرتعامرل كريفةي عرلى صرراحرة
ترنص الرتي الرقانرونرية
و 197 و 2-135 و 3-127 و 1-123 و 2-118 و 4-65 و (5 و 4 و 3 و 2 ا (الرفقرت 52 و 3-49 و 46 و 2-43 و ( 7 و 1

الصرلحري الرقانرون الرنائري الرقانرون لن مرترجنرمي إلرى يرتحولرون الرسجون ومروظرفي ء ز الرنل
أن بريد . خ -2-242

الرباب يرترك الرقانرون فرإن الرشفويرة برالرترجنرمة الرقيام يركن ل أره ن وبرا . الررئرية برالرترجنرمة لرلقيام
مرؤهرلي أرهم ن يرعتدق

. RITAP 2012 القنصلةي دالامت ماسدعة إلى ء للجو
متوحا ف

الرقانرون يرنص الرالرفات، وزجنرر الرعقوبرات لصردار الرسجون ادإةر طررف مرن الرتةعب السرطرة
إطرار وفري
في " الرادة هرذه فري ء جنرا فرقد برترجنرم: الرتعانرة س مرن/ الرتفادة س إمركانرية عرلى خ الفقرة 242 مرادتره
فري الصرلحري
40 الررددع الررسرمةي (الرريردة خآرر" زرل برنی أو بروظرف الرتعانرة س ةيركن الرباةنرةي ةس الةرةغل
يجةهرل زرل الةرنةی ةكران ةحرالةرة
ل ء هرؤل لركون لريس برالرترجنرمة لرلقيام إمركانرية ء ز اولرنل لرلموظرفي الرقانرون يرفسح أن الرذهرل
ومرن . ( 5423 صحة الف
مرن يتخرذه الرذي برالرقرار ھررينة ق ترب اولردقرة الرنزھارة لركون برل برها لرلقيام الرلمز الرتأهريل /
الرتدريرب عرلى يرتوفررن

. ص ا/الةص بالذت ما ا/لغرض بالذت الغرض لهذا ad-hoc

بالترجنمة يقوم

الرتةعب الرطريرقة إلرى الركافرية برالردقرة ترتطرق لرم الرادة "فرإن 2012 سرنة الرصادر RITAP ترقريرر فري ء
جنرا وكرما
مرعايرير إلرى إضرافرة مرترجنرم فري برالرق الرتعلق الرتقني عردم إن . الرركرز" مرديرر يرد فري وترتركرها
ل الرات هرذه مرثل فري
الرتواصرلي/فررراغ الرفراغ هررذا ل بررئ يها عورری عورردم ادالةر جنهررل ترربي ا تارت عاررب كررلها الررودة
وضررمانررات الررتيار خ

. تواصل
ال
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برالرق الرتعلق و 2010 سرنة مرن أكرتوبرر 20 برتاريرخ الوربريي اولرلس الربرلران عرن الرصادر
الرقانرون وهردف ی
فري الربانري س الرقانرون تربناه الرذي الرقانرون ھورو الرنائرية الرقضايرا ا ءت الجنررا فري اولتحرريرريرة
الرشفويرة الرترجنرمة فري
الشررطرة ارتنطاق س فريها برا الرنائرية الرقضايرا مرراحرل كرل فري الرشفويرة الرترجنرمة ضرمان إلرى ،
2013 سرنة مرن أكرتوبرر
ع يرفل حرتى الراسرية، س لرلوثرائرق التحرريرريرة الرترجنرمة ضرمان يرتوخرى كرما الرتماع س وجنرلسات
الرقضائرية اولرلسات
خررج الرذي الروقرت وفري . الرلةغ عرائرق/حراجنرز عرن الرنظر برغض الرنائرية، الرقضايرا مرراحرل كرل
خرلل الرنزھارة فري الرق

. ندقمها التي ا الدرةس أكدته كما خآر، ااه ت في يسير الواقع أن هو اللحظ فإن التنفيذ حيز
إلى القانون فيه

النهجةي و ادھال ف النموذجني: الروع ش .
2

C.P. الرسمى الرنسوي الرسجن فري برها قرمنا الرتي الرنموذجنرية للتجرربرة نرتطرق سروف الروالرية
الرتالرية/ الرصفحات فري
الربحث ھورما أراسري س هردفري حرقيق ت التجرربرة ترلك وترتوخرى . Alcalá-Meco برسجن كرذلرك
الرعرف و Madrid I
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الجنرتماعرية الةرعمومةرةي اةلردمةرات ةفري صي ةالرتخص شوةيري اولةرف الةرقاةنروةنريي ةالرترةجنرمي
وتركويرن/تردريرب الررعلمي
لرامرعة الرتابرع الرثالرث السرلك
بررنرامرج إولرى

FITISPos لرموعرة الرتابرعة الرعلمي الربحث ل مرجات إطرار فري
وتردخرل
. ألكل

الرةغل ل يجهرن الرلواتري زرلت الرنی اوقرع ل عر قررب عررن الرتعرف ارة الردرس هرذه ء ورا مرن الهردف
وركمن ی
ترواصرل برضمان الركفيةل الرلول ارجاد ی وربل س الرلغويرة الرساعردة فري الراصرل الرنقص عرلى
الروقروف برغةي اولرثقافرة

. 2013 لسنة وونيو ی ار فری ب اهر ش بي ما المدتة الفترة في الروع ش ء
إجنرا ت . أع ن

التالي: الشكل ع ل يلي كما الولى ا طالوت
ن وكات

أجنرل مرن اترفاقرية وتروقريع ارة برالردرس الرقيام أجنرل مرن الصرلحري/الرسجني الرركرز ولروج
عرلى الروافرقة طرلب

. 1

. ي كيرن ب ومجهودا وقتا مسبقا ل طتب يء ن الجنرا وكل . CI&TISP ماجنيستير ط ةبل لالح ص
بي دترةی فترة ء قضا

. الابةل وق تيان الب س نوذج
تدقم/دعإدا

. 2

. ا زارت الی برمجة . 3

الصلحي الركز ولوج ع ل الوافةق
ل طب

2. 1

فري يتجرلى اولرذي الرتوخرى الول الرنوعري الهردف حرقيق ت هرو الولرى الررحرلة هرذه فري هرذا الروافرقة
طرلب مرن الرقدص

. الال هذا في العاملي أم ضحايا كانوا ء سوا بالمر النيي ع اخاص الش لكل التواصلةي
الاجنيات ي ولل تح جنمع

وقرد . الصرلحري الرركرز مررافرق ولروج فري تتجرلى الرتي الرصعوبرات براعرتبار ومرعدقة ي برطةئ
الرعملةي وكرانرت
إضرافرة . ارة الردرس بهرذه لرلقيام الرلمز الرترخريص عرلى
الرصول مرن

FITISPos لرموعرة ترابرعي براحرثي خرمسة
تركن

الرؤسرسات بري الراجنيسرتير طرلةب لرصالرح تردريربةي فرترة ء قرضا أجنرل مرن اترفاقرية عرلى الرتوقريع
عورقب ذلرك الرى
الرشفويرة اولرترجنرمة الرثقافرات بري الرتواصرل فرري الراجنيسرتير فري ر تردس مرادة مرن ء كجرز ألركل
وجنرامرةع الرسجنةي
بررسرم الراجنيسرتير هرذا يردرسرن الرلواتري الرطالربات مرن درد الرعی ترعاونرت الرعمومرية، الردمرات
قرطاع فري اولتحرريرريرة



51

تررجنرمة ت الترفاقرية، هرذه وبرفضل . (1 ء (الرنسا Alcalá-Meco الصرلحري الرركرز مرع 2013-2012

ارية الردرس الرسنة
. الجننبيات زلت النی مع التواصل حسي ت في كيرا ب تدقما ل اكت ش اولتي الهمة
الوثائق م ن دع الدی

الابةل وق تيان الب س الطتلع/ س نوذج
دعإدا

2.2

الجنرنبيات زرلت الرنی إلرى سرتدقم الرتي الرقابرلة و لرتبيان كراس الرعلومرات جنرمع ورائرل س عإرددا
الرتالرية الرطوة وكرانرت

الصلحي: الركز موظفي إولى

ةحاورد ا ةبرجوب ةعرنها الةجنرابةرة ةيرتعي مرغلةق أرئةل س نراحرية، مرن زرلت، الرنی إلرى الروجنره
الرتبيان س ترضمن
عرنها الجنرابرة يركن مرفتوحرة أرئةل س خأررى جنرهة ومرن لحرقا لحرليلها ت دقريةق مرعلومرات عرلى
الرصول برغةي ذولرك
فري تروظريفها أو الرالري هردفرنا لرتحقيق مرنها الرتفادة س يركن مرهمة مرعلومرات عرلى الرصول
قرصد حرريرة بركل
. أجنروبرة برعدة عرنها الجنرابرة يركن مرغلةق أرئةل س زرلت الرنی إلرى الروجنره الرتبيان س ترضمن كرما .
قلةي مسرتب مرشاريرع
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الرتبيان س تررجنرم فرقد الم برلغتهم الجنرابرة لرهن يرتسنى وحرتى الربانرية س الرلةغ يرتكلمن ل
زرلت الرنی لركون ورظرا ن

. تيان الب س بهذا ل الموت ش هاته عترفها التي الغلات و یھ اولروسةي ن اولروماةی
ز الليةی ون الصينةي إلي

وحرول الصرلحري الرركرز فري الرعامرلي حرول مرعلومرات عرلى لرلحصول كروسريةل الرقابرلة
ل ارتعمت س وقرد

لتي: مختف مقابلتي دادعإ المز م ن كان و دق .
زلت النی

مرن الرال هرذا فري الرعامرلي مرعا سرتجرى الرتى الرقابرلت نرصي سريناريرو/بررنرامرج أولا عإررددا ت
ھورركذا
الركتابرة ترقدمرها الرتي الرعلومرات وحسرب . الصرلحرية الرراكرز لركل الهررمري الرترتريب حسرب
الرناصرب، مرختلف
اولرذيرن الرال هرذا فري الرعامرلي الرهنيي مرن درد الرعی هرناك " الردخارلةي لروزاةر الرتابرةع
الرسجنةي و لؤن لرش الرعامرة
مررددعتة فرررقررا بررذلررك مرركونرري اولررصيانررة اولررصحة الررخدتررل برري
تررتوزع ت الرر الررناصررب

مرررختلف
و يرررتقدلن

إضاةف طيا ب وطاقما اجنتماعيي م خوادی نسانيي ف ء أوطبا حقوقيي تضم الفرق ذھوه (MI, 2013

صات"( التخص
. دالامت ع ل اولقائمي الوظفي و ا بالرةس لي الكف و الدخالةي الرافق في
العاملي إلى

عرلى الرصول هرو الهردف كران فرقد زرلت الرنی مرع سرتجرى الرتى الرقابرلت سريناريرو عإرددا
يرخص وفريما
برطريرقة الرعطيات حرلل ت أن وتسرتطيع السرياق قررب عرن الرباحرثات ترعايرن وحرتى الرتبيان س فري
تررد لرم مرعلومرات
أجنرل ومرن . الرال هرذا فري لرلعدرم ارتراتريجيات س وضرع أو بررامرج علرددا تروظرف أفركار عرلى
الرصول قرصد صرحيحة
الجنرابرة لرهن يرتسنى وحرتى الربانرية س الرلةغ يرتكلمن ل زرلت الرنی لركون ورظرا ن الرتبيان س مرع
حرصل وكرما ذلرك
اولرروسرية اولررومرانرية زرة الرليی ون الرصينةي كرانرت ھوركذا الم لرغاترهم فري صي مرتخص مرترجنرمي
تروفرير ت فرقد برلغتهم

. ا الدرةس في ل اعتمت س التي الغلات
هي

ا زارت الی برمجة 3.2

اررنرا أش كرما ء نرسا كرلهم خرمسة الصرلحري الرركرز لرولروج تررخريص عرلى حرصلوا الرذيرن
الرباحرثي عردد كران وقرد

التالي: الشكل ع ل ع وتوزت ثلةث إلى حتي ص بي يوميا الرمجة ب ال صص ددع
ن وكات . سابقا



53

عامة عملومات ع ل الوول ص الكان ع ل للعترف الصلحي الركز في العاملي مع ي أجنرت
مقابلت .1

. ن لاةی بابس ا ت الناطقي الغير الجننبيات زلت النی مع التواصل حول

. السجن اد لخ اة التویلص ھ نتن احیج عى ل و لوقف ل الزنيلت عم
أجنريت ماقبلت

. 2

للترجنمة الاسةي س التراتيجيات س حول اروحات ش ء إا طع منها الدهف تكوينةي ح ةص
تخصيص .3

ي العراقل ع ل ء للقضا مھؤلي مهنيي إلى الاةجن إلى الوعي ترسيخ في الهام وس اولتحريرةي
شوةي الف

. التواصل التواصلةي/عوائق

ء) (النسا Madrid I دمردي الصلحي الركز ع) ن نذة ب ).
3

الرركرز فري زرلت الرنی ء ز الررنل عرردد بررغل فرردق ،2013 يرونريو 4 برتاريرخ الرصادر لرلدولرة الرعامرة
ادالةر ترقريرر حسرب
جننسرية مرن الرائرة فري 39.08 نرزيرلة، 522 إلرى ارة، الردرس هرذه ارة بردی عرند ء)، (الرنسا Madrid I

مردريرد الصرلحري
الرنسويرة الرساكرنة الرتبار ع برعي خأرذنرا فرإاذ الرصدر نرفس وحسرب . أجنرنبةي جننسريات مرن الرائرة
فري 60.92 و إربانرية س



54

الائة في 11.08 نسربته مرا ق يسرتلب ء) (الرنسا Madrid I مردريرد الصرلحري الرركرز فرإن الروطرنةي
الرسجون عرلى زرلة الرنی
زرلت الرنی احرتساب ت مرا اذإو . لرلدولرة الرعامرة ادالةر تسريرهرا الرتي الربانرية س الرسجون نرزيرلت
ء نرزل إجنرمالري مرن
الررطعيات برري
ومررن

. الرربرع مرن أقرل أي الرائرة، فري 21.54 نسربته مرا ق يسرتلب الرذكرور الرركرز فرإن
مرؤقرتا الرعتقةل

يرحفھزرن مرا ھورو عرقوبرة يرقضي زرلت الرنی مرن الرائرة فري 59 أن نرريرها، الرتي ارة الردرس إلرى
برالنسربة الرهمة الررى خ
عرند الرهنة هرذه مرزاولرة مرن يركنهم كرما ق السرتلب فري مرؤهرلترهن ورحسن ی الربرمرجة نالرطة ش
فري الرشاركرة عرلى
إلريها ترطرقرت الرتي الرعالرقة الرقضايرا مرن ق يرب الرذي الجنرتماعري اردمراجنرهن ن وسهرل ی الرعقوبرة ء
قرضا مرن ء الرتها ن

. سابقا إليها الار ش اات الدرس

أن نرد الرتوفررة، الرعطيات ء ضرو
عورلى

Madrid I مردريرد الصرلحري الرركرز نرزيرلت ء نرزل إلرى
وبرالرعودة

مرعدل فريها يربغل الرتي لرلدولرة الرعامرة لرلداةر الرتابرعة الرسجون فري السجرل الرعام الرعدل ترفوق
الرائرة فري 60,692 نسربة
إحردى اولرلغوي الرثقافري الرتنوع ق ورب ی . 2013 ر مراس حرتى الرائرة فري 30,665 نسربة الجنرنبةي الصرول
دوي مرن ء ز الرنل
مرا ھورو الرركرز ادلةر فررصرة الروقرت نرفس وفري حرديرا ت ل اركت ش الرسألرة هرذه إن . الرفةئ هرذه تريز
الرتي الررى خ الرسمات
درد فرالرعی اولرلغويرة، الرثقافرية الرصعوبرات إلرى فربالضرافرة . لرلتأقرلم مرجهود برذل الجنرنبيات
زرلت الرنی مرن ل يرتطب
الرلغويرة الرروابرط ترقويرة ل ترطتب الرعوامرل هرذه كرل . برإسربانريا أقرامروا أو إصرلحري برركرز نرزلروا أن
لرهن يسربق لرم ھ مرنن
هرذه ترقتضي هءرا، إجنررا ت الرتي الرقابرلت خرلل مرن تربي وكرما . مرعدقة اذترها حرد فري مرهمة
لسهريل ت اولرثقافرية
الرتعايرش ترطبيع الصرلحري الرركرز فري الرعامرلي كرل طررف مرن الربعدي الردى عرلى الرميز لرلعدرم
مرهنيا الرتزامرا الرالرة

. اليومي

فري 45,659 نسربة الرائرة، فري 60,692 نسربتهم غ برلت الجنرنبيات زرلتا الرنی الرذي الجنرانرب ء ز الرنل بري
ومرن
في 39,608 إلى ھ ن م نسربته ترصل الرتي الربان س مركانرة ترفوق مريزة مركانرة وؤ ورتبون ی لترينةي
أمرريركةي أصرول مرن الرائرة
الربانريات س زرلت الرنی عردد برلغ ارة الردرس هرذه ارة بردی عورند . الجنرنبيات زرلت الرنی الجنرانرب ء ز الرنل
إجنرمالرية مرن الرائرة
الرلةغ هري الربانرية س أن عارتبار عرلى ھ مرعن الرتعامرل سهرل مرا ھورو الرائرة فري 84,667 نسربة
الرلترينيات المرريركيات و
عرلى الرتبقةي الرائررة فري 15,633 نسةرةب وةترتوزع . الرتركةرة ةش الةرثقاةفرةي ارم الةرقوةس إلةرى وبةرالةرنظر
الةرتواصةرل ةفري السةرعتمةل
وقررد . الررائررة) فرري 1,634) آريويرة وس الرائرة) فري 3,626) إوفرريرقةي الرائرة) فري 10,673) أوروبررةي أصررول
مررن زررلت نرری
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. ا الدرةس بهذه للقيام خ ةبص تربة الصلحي الركز هذا
خاصيات ل اكت ش

عرن عأرمارهرن ترقل الرائرة فري 22,622 أن أبان ،2013 مرن يرونريو فري الرصادر الرتقريرر فرإن برالرسن
يرتعلق وفريما
عأرمارهرن ترفوق الرائرة فري 28,654 أن نرد برينما سرنة 40 و 26 بري الرائرة فري 41,612 عأرمار ترتراوح
حري فري سرنة، 25

نرزيرلت لراس براس Madrid I مردريرد الصرلحري الرركرز ورأوي ی . سرنة 60 يرفوقرون الرائرة فري 2,611

وفررقط سررنة 40

ارتنا درس فري إلريها تروصرلنا الرتي ترلك مرع الرعطيات هرذه وترتطابرق . سرنة 40 و 26 بري عأرمارهرن
ترتراوح ا اردت ارش

. ن الاةی بس ف عيرن ل اللواتي الجننبيات
زلت النی حول

فري أره ن حريث ھالرمةي غرايرة فري الصرلحري الرركرز ء رؤسرا برها درا زون الرتي الرعطيات ق ترب الرصدد،
هرذا وفري
263 أجنرنبيات)، ھ مرنن أجنرانرب مرنهم نرزيرلة(260 نرزيرل 313 الرركرز ولرج يرونريو 4 و يرنايرر فرات بري
مرا الرمدتة الرفترة
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فرئة مرن ھ مرنن مرنهم 51 و سرنة 25 عرن
ھ سرنن

سنهم يرقل الردد زرلت الرنی مرن 55 برينما سروابرق لرهن
لريس ھ مرنن

. مواجنهته يجب دتحا ی ق ي ب العمل سوق في يندمجن ت ح ء ؤه ل ي تأهل إن . سوابق
و دبن شاب الب

الرتعليم لراس براس ارتدهفرت س تركويرنةي نأرطة ش فري اراركرن ش الرائرة فري 27,693 سراهرمت الراه، ت
هرذا وفري
الرلواتري الجنرنبيات زرلت الرنی عركس عرلى زرلت، الرنی غلرلبةي دري الرتن اري الردرس السرتوى يربي
ارر مرؤش ھورو الراسري س

. ا الدرةس هذه نتائج ذلك إلى اارت أش كما عال، ا دریس مستوى ع ل يتوفرن حيث
ن، الاةی بس ف عيرن ل

ا الدرةس نتائج . 4

الولى ال ةص 4.1

عرلى الرصول برغةي ا ءت الجنررا و الرهاترفةي الركالرات و درة التمهريی ا الرزيرارت مرن درد الرعی ء برإجنررا
الرنسةق قرامرت برعدمرا
مرن الولرى برالرصة لرلقيام 2013 مرن مراي 21 فري غأرتنمناالرفرصرة الصرلحري، الرركرز إلرى
الرباحرثي ولروج تررخريص
الرسجون أصرغر أحرد عرن كرثب عرن الرتعرف قرصد الصرلحري الرركرز فري الرعامرلي مرع
أجنرريرناهرا الرتي الرقابرلت

. Alcalá Meco-Mujeres I الصلحي الركز وهو إانيا بس في
النسوةي

الرنقص مرن الرد الرتالرية: ا ھالردف عرلى خراصرة ترديرد الش مرع الربحث، مرروع ش ترقدي ت الرصة
هرذه وفري
هرذه فري خراصرة الرنائرية، الرقضايرا مرراحرل كرل خرلل الجنرنبيات زرلت الرنی حراجنريات احرتياجنرات/
وترلبةي الراصرل

. مدية ف وبرامج اتراتيجيات س وعض في الهام وس ھ، حياتن م ن الفترة

يررفرون ش (الرذيرن الجنرتماعرية اولرادمرة النفسرية ي اولرطبةب الرتربروي الررف وش الرركرز مرديرر اراطرر ش
جنهرته، مرن
مجرموعرة ء عإرضا امررأة") تركونري "أن و الرنوع" بري الرساواة " ترباعرا ھورما الرنوع بروضروع
مرتعلقي بررنرامرجي عرلى
لربانرية براس الرناطرقات الرغير الجنرنبيات زرلت الرنی حرياة حرول مرفصةل رؤيرة عأرطوا حريث FITISPos

الرعلمي الربحث
الرساكرنة مرعدل أن مرثل الراضرية الرصفحات فري لرها ترطرقرنا الرتي ترلك تركمل برعطيات وزودونرا
الرغير الرسجن فري
مرن الرائرة فري 80 أي ء، الرنسا هراتره غأورلبةي . لرلذكرور برالنسربة الرائرة فري 92 و لرلنراث برالنسربة الرائرة
فري 8 هرو الرسجنةي
الريرة خ الرعطيات حسرب اولردعراةر، الرعمومرية الرصحة ضرد جنرنحة أجنرل مرن عرقوبرة ترقضي
الجنرنبيات، زرلت الرنی
نسربة أن ولرو لترينةي أصرول مرن غأرلبيتها جننسرية 42 عرن يرزيرد مرا يرعيش حريث الصرلحري الرركرز
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ادإةر عرن الرصادةر
. ن لاةی بابس ناطقات غير أجننبيات زلت نی تكلها ش منها كيرة ب

زرلت الرنی مرن الرهائرل الرعدد أن أرضا ی ارتنتجنا س الصرلحري، الرركرز فري الرعامرلي مرع الرقابرلة ء
إجنررا وبرعد
أو كرمترجنرمات الجنرنبيات زرلت الرنی برتوظريف ترعالرج اولرتي برالرتواصرل مرعتلةق مرشاكرل فري
يرطرح الجنرنبيات
الررفهم فرري الجنررنبيات زررلت الررنی حررق مررن تادة الررف س و دن حررول ت قررد خأرررى طرررق أو الررركررات
لررةغ إلررى ء بررالررلجو

. الفهام و

ن الثاةی ل اةص 4.2

الجنرنبيات زرلت الرنی مرع الرقابرلة الرباحرثات أجنررت (2013 مرن يرونريو 4 فري أجنرريرناهرا (الرتي الرثانرية
الرصة هرذه فري

التالةي: ا طالوت تاع اب ت و دق . ھ علين تيانات الب س بتوزيع
قمن ھدعوا
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عرلى الرشكر وترقدي الرقابرلة مرن اولهردف أوصرلها ارمها (س الرقابرلة ء إجنررا عرلى
الررفرة ش الرباحرثة ترقدي

. 1

. الاركة) ش

الرعلومرات أن برالرقابرلة ل الرشموت ارعار أش مرع هرادئ مرناخ خرلق أجنرل مرن حروار اركل ش
عرلى أرئةل س تروجنريه

. 2

. دقيةق) 15 و 10 (بي التواصل باكل ش تعتلق
الستدهةف

. م نھع إوجنرائها توزعيها دعب الجننبيات زلت النی ع ل
الابلت ق اترجناع س

. 3

الثالةث ال ةص 4.3

عب لررض بررالررترجنررمة قررمن الررتي الجنررنبيات زررلت الررنی لررفائرردة ترركويررنةي اررة ورش عإررددا ت
الرريرة، خ الررةص هررذه فرري

ي: ارن طش ال ةص هذه تضمنت و دق .
ھ زميلتن

مرتعلةق أرئةل س لرهن ووجنهرت الرميع إمركانرية إلرى اراةر الش مرع الجنرنبيات زرلت الرنی ترقدي ت
الول ء الرز فري .1

ب كرتت الرتي الربرعة الرترجنرمة مربادئ براترباع FITISPOS مجرموعرة ء عأرضا طررف مرن تررجنرمتها مرع
مرتنوعرة برواضريع

. اولشمولةي د اولةق اولنزةھا السرةي و یھ
السبوةر ل ع

التقابلي: ي بالتحلل الاص ء زال هذا في .
2

الكرلت (نروعرية الصرلةي ارهن برلدن ومرطبخ ا برعادت مرقارنرتهما مرع الربانري س الرطبخ و ا لرلعادت
الرتطرق -ت

هررذه ھلررمةي نررظرا الكررل)، وجنرربات تررناول أووقررات مررعروفررة الررغير الررغذائررةي الررودا و الررفضةل
الطررباق و الررشهوةر

. الصلحي الركز في العاملي حسب اليومةي، للحياة بالنسةب العوامل

الرتعلةق الرلغويرة الرغير الرتواصرلةي برالرعناصرر مرقارنرتها مرع الرلغويرة الرغير الرتواصرلةي
الرعناصرر إلرى الرتطرق ت -
ء سرو ل حرات مرن الرقارنرات هرذه فريه تتسربب لرا نرظرا ورودار ن مرقارنرات إلرى الرتطرق ت حريث
الصرلةي ارهن برلدن

. الصلحي الركز في العاملي حسب تاهم، الف

ترضمن برينما الجنرنبيات زرلت الرنی مرن اوحردة كرل عرلى قررب عرن لرلعترف مرحاولرة اذإ الول
الشرطر كران
ارتعطنا س الرصة هرذه ء ضرو عورلى . ومكتسربات مرعارف تربادل عوررف ترطبيقيا وخآرر نرظريرا ءا
جنرز الرثانري الشرطر



59

إلرى وصرولرها عرند الجنرنبيات زرلت الرنی مرنها، ترعانري ال ترز مرا وربرا عرانرت، الرتي الرشاكرل تربي
نرتائرج عرلى الرصول

. إانيا بس

مردى عرلى وترعاونرية فرعالرة الجنرنبيات زرلت اولرنی الصرلحري الرركرز فري الرعامرلي مرشاركرة
كرانرت وقرد
الرناطرقات الرغير الجنرنبيات زرلت الرنی مرع الرتواصرل حسري ت فري ورغربة لرروع براش ھارتمام عرلى
لرميع ا أوبران . الرصة

. يستمر أن نأمل النموذجني الروع ش هذا عرفه الذي للنجاح وظرا ن . ن لاةی بابس

وليلها تح الابةل ق نتائج . 5

مرنا ارتوجنربت س الجنرنبيات زرلت لرلنی دقرة الرتفی برالرزيراةر قريامرنا قربل الصرلحري الرركرز ادإةر
عأرطتها الرتي الرعلومرات
برعد . اولرروسرية اولررومرانرية زرة الرليی ون الرصينةي ھوري لرغات لربرعة مرترجنرمي أربرعة عرلى
الرتماد وع الرقابرلة تررجنرمة
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ت فرقد اللحرظة ترلك فري مرتواجنرديرن كرانروا الرركرز ومردرسري الرترجنرمي أن وبرا الرروع ش وترقدي ء
الجنررا بهرذا الرقيام
الرئةل س أن هرنا اراةر الش وردر ت . بتها ترعئ عرند اولنفسرية الرلغويرة الرساعردة ترقدي مرع الرلغات
برختلف الرقابرلة تروزيرع
. قودة الص النتائج وقيق تح هادئ مناخ خلق ن ألج م ن مقابةل أو حوار اكل ش ع ل دقمت طالروةح

ةترتوةخرى محةرددة ةخأررى أورئةل ةس ةبرها ل ةالرشموت أرس ومةرسقط ةبرالةرسن ةترتعلق أرئةل ةس
ةالرقابةرةل وةترضمنت
هرذه عرلى وكرمثال فريها، تروبرعن الرتي الرنائرية الرقضةي مرراحرل جنرل خرلل الرطروحرة الرتواصرل
مرشاكرل ترشخيص

نورد: الةل ئس

عترفها؟ التي ر ال خ اولغلات الم غلتك
ماهي

. 1

لإليهم؟ تئ ذ النی الهنيون هم م ن . 2

الثقافي؟ الوسيط أو للمترجنم دخامت لك دقمك
م ن

.3

عمال نسيي، ف ء (أطبا الهنيي مع ح طرت مواضيع في تكلمك عند التواصل
يم تقی كيف

. 4

الترجنم؟ ا طريق/بوةطس ع ن محاميون)
يهمك؟اجنتماعيي،محامون ل أرم هذا أن أو ارمأة الترجنم يكون أن
تضلي ف ھ ل

. 5

ي؟ أومجردزمل ثقافتك نس ف م ن الترجنم يكون أن
تضلي ف ھ ل

. 6

أفض؟ل تواصل حقيق ت ن ألج م ن تدقم أن حي بت التي دالمة
هي ما

. 7

الرشاركرة وقرررن الرروع ش ھ هرمن الرلواتري الجنرنبيات زرلت الرنی عرلى يرونريو 4 فري الرتبيانرات س
وزعرت وقرد

. بالروسةي ناطقتي و صينيات 5 و ز الليةی ن يتكلمن ء نسا 8 الابةل ق ل امت ش و دق .
دا إرةی ب ةفص

ب ترعئ لرم وبرالرتالري الرلةغ مرشكل مرن ترعانري ل أرها ن أي الربانرية س تريد مرنها اوحردة برالررومرانرية
نراطرقتان اراركرت ش كرما
زرلت الرنی 9,674 عربئه حريث ارتبيانرا، س 15 جنرمع ت وقرد . زرة لرليی بران عرنه تريب أن الررى خ ارترأت
فريما الرتبيان س
مرن الرائرة فري 2,687 أي سرابرقا) اررنرا أش كرما لربانرية براس نراطرقات غرير الرائرة فري 45,659 أن تار عاررب
(مررع الجنررنبيات

. الصلحي بالركز الجننبيات زلت النی
إجنمالي

. باستنتاجنات الروج ع ل دعا تسان ن بياةی برسومات مرفوةق طالروةح ال ةلئس ھلم جنرد يلي
وفيما

عترفها؟ التي ر ال خ اولغلات الم غلتك ماهي الول:
ال السؤ
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هري الم ھ لرغتن أن 4 أجنرابرت برينما الررومرانرية هري الم ھ لرغتن أن أجنرب زرة لرليی بران الرتبيان س
لرهن قردم مرن ثرمانرية

ليسرت الرتي زرة الرليی ن عه ترلب الرذي الرطلئرعي الردور يرتبي ھورنا . الرانرية ل وواحردة الرغربرية الرلهجة
اوثرنتان الربرترغالرية

. تيان لب باس ممولة ش لي الم الةغل
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فري ق ترلن الرتي الربانرية س دروس برفضل لربانرية براس سرطحةي مرعرفرة لرهن أن اررن أش 6 الم، الرلةغ
إلرى إوضرافرة
أحرسن يجردن أرهن ن لرو و الربانرية س يرعرفرن أرهن ن اررن أش وثرلثرة الرائرة) فري 27 نسررةب يررشكل

مررا (وهررو الررسجن
. ز الليةی ن

في 28,657 نسربة يرشكل مرا (وهرو فرقط لرتبيان براس مرشمولرتي أن تربي فرقد اولرروسرية برالرصينة
يرتعلق فريما
الرروسرية، هري اولرتي الم لرغتها إلرى إضرافرة فرقط) (واحردة الربانرية س مرن ي وقرلل زرة الرليی ن مرا
نروعرا ترعرفران الرائرة)
يرعرفرن ل أرهن ن الرصينيات لرتبيان براس ل الرشموت أكردت .وقرد الرسجن فري ق ترلن الرتي
الربانرية س دروس برفضل

. ر خأ غلات

اليهم؟ ل تئ ذ النی الهنيون هم م ن الثاني: ال السؤ

:(1 رقم البياني (الرسم التالي الرسم في تظهر عيها
ص الل النتائج

ء الطربا و الرامرون ھورم عرالرية نسربة سجرلوا الرذيرن الرهني مرن فرئات ثرلثرة فرإن الرتوقرع مرن
كران كرما
فري ء الرردي مسرتوھارن غررم أن الرذهرل ومرن . ء الطربا و الرامري مرساعردة ق ترل الرائرة فري 100 أم أي
مرا نروعرا اولشررطرة

. لجاب بای أجنب فقط فخمسة الائة في 33.33 نسةب بغل الترجنمي مع ھ تواصلن أن
إل ن الاةی بس

الرلغويرة الرساعردة إلرى لرأت ھ مرنن الرائرة فري 100 فنسربة زرة لرليی بران لرتبيان براس ل الرشموت
يرخص وفريما
الرقضةي يرحضر لرم الرامري " الرامري عرن تركلمن ھ وكرلن برالرسجن فريها دارنت وی فريها تروبرعن
الرتي الرقضةي خرلل
مرشمولرة أبرانرت فريها تروبرعن الرتي برالرقضةي يرتعلق مرا وفري الرعليا"، الركمة إلرى براسرتئناف ترقدم
"الرامري جنريدا"،
أرها ن اررن أش وثرلثرة سهرلة كرانرت الرقضةي أن خأررى ارارت أش برينما الرام أو الرقاضري مرن
ارتيائرها س عرن لرتبيان براس
فرقد برالرروسرية الرناطرقات لرتبيان براس ل الرشموت يرخص وفريما . الجنرابرة عردم الرريرات خ ل فرضت
برينما مرعدقة كرانرت

. الترجنم ماسدعة إلى ءتا لا أهما ن
إجنابتا

الرترجنرم مرساعردة إلرى أبردا يرلجأن لرم أرهن ن اررن أش ھ فجرلن الرصينيات لرتبيان براس ل الرشموت
يرخص وفريما
مررا غوررالرربا . حررمايررة و برردن ھ بررأنررفسن اررعرن ش ھ أررن ن ف أوضررن . الررسجن ھ خدررولررن ب قررل ذلررك
كرران أن دررد حرری ت و دون
مرشكل عرانري فرقد الرترجنرم لرغياب ورظرا ن ل الرات برعض فري أره ن اراةر الش مرع الربانرية س تريد
خأررى نرزيرلة سراعردترهن
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. التواصل في كيرا ب

مرن ترعانري كرانرت يربدو مرا عورلى الررئرة الرتهاب ضرد لرقاح لرها حرقنوا . الرسن فري مرتدقمرة صرينةي
هرنا "كرانرت -
إلررى مررشكلتها ترررح ش أن تسررطتع لررم فررأنررها الررةغل ترردي ل كررونررها نررظرا . تخا مررنف كرران
درعاررها لن و الررساسررةي

. ء" الطبا

محام" ل طلب الطريةق عنرف "ل
-

. لنا" الخدمة ذهه ء ادا ن ألج م ن ء بأصدقا ت نلص كنا أحيانا . ي طب اولب الامي مع التكلم
ص البع "من -

الثقاف؟ي الوسيط أو للمترجنم دخامت لك دقمك م ن الثالث: ال السؤ
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العتليقات مع النتائج ق طتابت . مترجنم هنا يكن لم اخصيا ش أوا ن الركز و ادالةر خانات بي
تتوزع الجنوبة ن كات

:(2 رقم البياني (الرسم الاضةي

مرع لربانرية براس الرتواصرل ط ارتنع س زرلت الرنی أن أو مرترجنرم هرناك يركن لرم أره ن السجرلة الرعالرية
النسربة وتربي
أن تسرر ف الررابرعة اولرنةطق . زرلت الرنی اراةر إش حرت ت مرترجنرمي وضرعت ادالةر أن أو الصرلحري
الرركرز فري الرعامرلي
برالرترجنرمة يرقوم مرن يركون مرا فرغالربا الرقابرلت فري ء جنرا وكرما زرلت الرنی اراةر إش حرت ت مرترجنرمي
وضرع الصرلحري الرركرز
الرنظمات سجرلته مرا هرو مرعدل درى فرأن خأورير . زرلت الرنی لرغة ورعرف ی الصرلحري الرركرز فري
الرعامرلي إلرى مرنتميا
يرصل المرر أن درجنرة إلرى الرتواصرل، ارتحالرة س عرند الصرلحري الرركرز فري الرعامرلي إلريها يرلجأ
الرتي حركومرية الرغير

. الترجنم لرسال ل ا اولسفارت القنصليات إلى ء اللجو
إلى أحيانا

عرررن الةررتواصةررل الةجنررنبيات زررلت الةررنةی ةتررقيم ةكرريف ةمررعرةفررة إلةررى ال الةررسؤ ةهررذا يةهرردف
الةرررابةررع: ال الةررسؤ
نسريي، ف ء (أطربا الرهنيي مرع طررحرت مرواضريع فري تركلمك عرند الرتواصرل يم ترقی كريف .

الرترجنرم ارطة طرريرق/بروس
ي سرئ جنردي، لريس جنردي، بره، لبرأس مرتاز، الجنروبرة: كرانرت الرترجنرم؟ طرريرق عرن مرحامرون)
اجنرتماعريي، عرمال

. جنديا كان الترجنم عمل أن أكدتا الروسيتان
زلتان النی . لغلاةي

يهمك؟ ل أرم ذها أن أو ارمأة الترجنم يكون أن تضلي ف ھ ل الامس:
ال السؤ

يرصل د مرعل ق وحرقن لرهم" ی "هرذا نرعم، الجنروبرة: غأرلبةي كرانرت . الرفضل الرترجنرم مرعرفرة إلرى
ال الرسؤ هرذا يهردف
مرناقرشة عرند برارترياح ترشعرن أرهن ن الرطريرقة بهرذه أجنرابرت الرتي زرلت الرنی أووضرحت . ترباعرا
67.46 و 33.53 إلرى
لرشعورهرن الررجنرال مرع قرتها مرناش ط يسرتنع ل أرهن ن حريث برالرصحة يرتعلق فريما خراصرة امررأة
مرع الرواضريع هرذه

. بالجل

ي؟ زمل مرجد أو ثقافتك نس ف م ن الترجنم يكون أن تضلي ف ھ ل السادس:
ال السؤ

اولرروسريات الرصينيات لرتبيان براس ل الرشموت جنرل أجنرابرت . ثرقافريا الرفضل الرترجنرم مرعرفرة إلرى
ال الرسؤ هرذا يهردف
الربرعة الرريرات وخ لرجاب برای زرة لرليی بران الركتوب لرتبيان براس ل الرشموت مرن أربرعة أجنرابرت
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فريما لرجاب، برای
. الةغل" جنديا يتكلموا ادوما "ما يهم ل الرم أن د أكت

صرديرقة أره ن زرة لرليی بران الركتوب لرتبيان براس ل الرشموت مرن ثرلثرة أجنرابرت الرترجنرم مرع الرعلقرة
يرخص فريما
غرير المرر أن اوحردة ارارت أوش حركومرية غرير مرنظمة مرن أو مرا مرؤسرسة مرن مربعوث أره ن أكردت
الربرعة الرريرات وخ

. مهم

ل المرر أره ن ارارت أش الرائرة) فري 13.33) لرتبيان براس ل الرشموت مجرموع مرن فرقط اثرنتان خأررى،
جنرهة مرن
أره ن الرصينيات زرلت الرنی إحردى وقرالرت . فريها تروبرعن الرتي الرقضةي مرراحرل كرل فري الرترجنرم نرفس
يرساعردهرن أن يرهم
. يقال ما ك ل الترجنم يترجنم أن زلت النی هاته اغتربت وس مسادعتها يحاول أن فيجب وطنها،
ابن الترجنم أن با

. كمهني الترجنم عمل ااه ت زلت النی ھ جنل ع ن اليات طع هذه
ن أبات ودق

أفض؟ل تواصل حقيق ت ن ألج م ن تدقم أن حي بت التي دالمة هي ما السابع:
ال السؤ
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مركتوبرة، مرودا ثرقافري، وريط س هراترفيا، مرترجنرم ر، حرضوی مرترجنرم كرالرتالري: هري مسربقا
الربرمرجة الجنروبرة كرانرت
الرثالرث ا برالروب مرتبوع الرائرة فري 93.33 نسررةب بررغل حرريث ر" حررضوی "مررترجنررم هررو الررفضل
ا الرروب وكرران . خآررر
مرع ثرقافري وريط س إلرى ء الرلجو الرفضل مرن أن يرعتدقن لرتبيان براس ل الرشموت مرن الرائرة فري 20

أن حريث اولررابرع،
. (3 رقم البياني (الرسم . الغلات مختلف إلى مترجنمة مكتوبة بودا
العتاةن س

أن يرجب الصرلحري الرركرز أن الرصينيات زرلت الرنی لرتبيان براس ل الرشموت لرتعليقات الرصةص
الريرة خ الرانرة وفري
ھ غن يرش مرا غرالربا الرلغويرة، الرواجنرز الرعوائرق/ بسربب زرلت، الرنی زمريلترهن لن لرساعردترهن
مرترجنرم عرلى يرتوفرر
عرن أبرانروا زرة الرليی ن يرتكلمن الرلواتري زرلت الرنی يرخص فريما . برها دأرنوا ی الرتي الرعقوبرة عرلى
يرؤثرر مرا ھورو وخرطأن ی
ارعدام ن مرن للحرد ا ءت إجنررا تتخرذ أون الرامري مرع تركلمهم عرند مرترجنرم يرساعردهرن أون الروثرائرق
ترترجنرم أن فري غرربة

. مضمونها يهمن ف ل التي الوثائق توقيع
عند الثةق

الشروع في سمرار لت ووجنيهات ت
خاتة . 6

عرلى قررب عرن الرتعرف Alcalá–Meco الرنسوي الرسجن فري أجنرريرت الرتي ارة الردرس هرذه ء ورا مرن
الهردف يركمن
برها ترتواصرل الرتي اولرطريرقة الصرلحري الرركرز اوقرع عرلى الروقروف برغةي اولرثقافرة الرلةغ يجهرلن
الرلواتري زرلت الرنی اوقرع
ومرقابرلت ارتبيانرات س نراذج عإرددا الولرى ا الرطوت وكرانرت . و الرتعان سربل أرع ن لرجاد ی
الجنرنبيات زرلت الرنی
الرقصود الهردف كران . ء سروا حرد عرلى الصرلحري الرركرز فري الرعامرلي إولرى الجنرنبيات
زرلت الرنی إلرى مروجنرهة
الرواجنرز بسربب الجنرنبيات زرلت الرنی فريها ترتخبط الرتي الررئيسرية الرشاكرل لرتشخيص
مرعطيات عرلى الرصول
الرلول ارجاد ی وربل س الرطلوبرة اولراجنريات الرلغويرة الرساعردة فري الراصرل الرنقص عرلى الروقروف
برغةي اولرثقافرية الرلغويرة

. التواصل لحسي ت الكفيةل

ترتكلم ھ مرنن عرالرية نسربة أن دلرت كرما لرلسربانرية ھ وجنهرلن الرشاب زرلت الرنی سرن عرلى
الرعطيات وتردل
عرلى الرطرفري كرل أن بريد . الصرلحري الرركرز ادإوةر زرلت الرنی بري لرلتواصرل كرلةغ أحريانرا
تسرتعمل الرتي زرة الرليی ن
لرهما برالنسربة اوضرحة ليسرت الرير خ هرذا وظريةف أن ولرو الرترجنرم عرمل ل يرتطب الرتواصرل فري
مرشكل بروجنرود عوري
و يجةردن ارهم وةن ةمرةھؤرلي ةمرترةجنرمي ةفري اةلراصةرل ةبرالةرنقص الصةرلةحري ةالرركةرز ةفري
الةرعامةرلي ةكرل ةعارترف وةقرد . ھ لررن
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ي ترخفض مرن ذلرك عرن ينجرم قرد ومرا مرؤهرلي مرترجنرمي عرلى الرتوفرر عردم بخرطوةر ادالةر إقرناع
فري جنرمة صرعوبرات
الةرتي اةلرطر وةحرالةرة الةرتهميش ةالرطعيات ت أةثربت وةقرد . الةرعبدي المةرد ل ةعر ةالرادي)
اوةلراةنرب (الةروةقرت ل الةرتكةف ةفري

. الريات خ بزميلتها مقارةن ن لاةی بابس الناطقات الغير زلت النی
لها تعترض

هرذه لزالرة الروارد ارعدام ن عرن تنجرم الرتي الروخريمة اولرنتائرج الراصرل لرلنقص وعارتبار ق للمسرتلب
وبرالنسربة
نرفعه يرعود أكربر و لرتعان ارة بردی FITISPos-UAH مجرموعرة عرليها أقردمرت الرتي الربادةر هرذه ترصبح
فرقد الرواجنرز،

. مواجنهته قررنا الذي التحدي ھوو ر خأ مراكز إلى تدت و دق
الطرفي ل ع
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ف فی اليل رالجرمين بجت خجاصة خأليقية مدونة إلى الجاجة

يف محلف ررجم مت ومهنة ا ييجت اللق خ .1

أههجا ن ف ل عهي ُ◌تهفهم يهية خأهلق أو فمهنة لهيل ق الهل خ مهدونهنة / مههنةي ق خأهل مهدونهة ف ل عهي ررمهة ُ◌تهرترم/مهحت مههنة
كهل عهجداة رمد تهعت
م ن الهنةي رهجا مجارست وتنظيم ي/مردش توجيه/دلل بدهف مجا، جمجةعا ردهف تست يوك السلف أنجطا عب ض ترسخ
يودعا ق "مجموةع
Ortega &) الجهرتمجعاهي الجهرتمجعاهي/اھلوضهع اهة الهكجن و اھلكرامهة مهن أهمى س ا لسهرتويهجت الههنة بهج الرتهقجاء و
يهي خأهلق مهنظور
دأهجاه، ن ص مهفل ههو كهمجا كهمهنيي يكونههجا يهرتلف اھلرتي ا الهصوصهيجت ورغهم في الهيفل الهرترجهمي فهإن الهقجابهل بهج .(
Lobato 2008: 548

سهريهاجن اذ ت خهاجص مههني سهلفيوك/تهصرف اذ ت مهدونهة يهلفيكون ل كهذھلك فههم خهاجصهة مههنةي نهقجابهة عهلفيى و يهتروفهرن
ل أههم ن فهكمجا

ر. ججای إب

و اوھلرعتجان الهجارجهية وزاةر مهن تهرخهيص لهه/ذو الهرخهص الههني ههو فف الهيل الهرترجهم فهإن اهيجا إهبجن س فهي مهعروف
ههو كهمجا
رسهب تكت اوھلرتي سهواء. حهد عهلفيى ينه تهعی لهغة إھلى أو اهية الهبجن س
اھللفيةغ إھلى

محهلفيةف شهفويهة ا وتهرجهمجت تهريهريهة ا بهتررجهمجت
بهاجھلقيجام

فف الهيل الهرترجهم فهإن وبهجاھلرتجاھلي خوهرتمه. يهيعه تهوق ل خهل مهن يهرتهجا دوق اهرتهجا أمهجن ب يهثت فف الهيل الهرترجهم أن بهجا رهميجا س
طهجابهعجا/خهرتمجا
ا. فكيجت الهيل في ومسجهيل اھلعقود مهوثهقي لهوظهجائهف ف مهجاثهيةل اھلظجھاهر فهي ههي وظهجائهف مهع مهوثهق ل/بهصةف اھلعد كهجاتهب
بهصةف يحهظى
ل الهجا فهي سهواء ا مهسؤوھليجت فف الهيل الهرترجهم ي تهمل يهكن فهإنهه فوي اھليغل اھلنوع مهن ل اھلعد كهجاتهب كهونهه
بهجاھلضبط الشهرط لههذا
الهنجائهي اهون اھلقجن مهن 458 الهجداة فهي جهجاء كهمجا الههنةي نهشجاطهجاتهه فهي الهرتهكةب يهة اھلدق عهدم أو الهطجاء خ حهجاھلة فهي
الهنجائهي أو الهدنهي
ا ترههريههعجت الش ي لف عهه وبههنجاءا ذھلهك إھلهى الضههجافههة بههج شويههي. اھلهف ررجههمي الههت و اولههبراء لفيهود لهههش اھلههزور شههههجداة ل
حهههو 1995 لهههسنة
ت اذإ فمراجهعة لهيل و اوھلرعتجان الهجارجهية وزاةر إھلى إحهجاھلرتهجا يهكن ف الهيةفل اوھلشفويهة رحهريهريهة الت ا اھلرترجهمجت
فهإن اھلسجاريهة/الهجاھلية

.(Vigier 2008: 419) ي ييةلف يلف ق دج هي ترندي الف ال حجت أن غرم تر الةص ا يجت السطلف طرف م ن
ذلك ي طبلف

ي تهترطبلف اھلتري الهسؤوھلية ههذه تهكجافهئ ل اهية الهبجن س اھلدوھلة فهإن (Monzó 2005: 156) يهدعهمه اھلذي اھلرأي ھوهو
وھلكن
اھلذيهن اھلعقود كهموثهقي ل اھلعد كهاجتهب صهفة ذووا خآهريهن مههنيون بههجا يحهظى اوھلتري خأهرى/شرف ا امهتريجازت
الهلفيف الهتررجهم مهن
ا وواجهبجت ق حهقو يهة بهدق و ل بهوضهوح الهرتص اهون ترهريهع/اھلقجن الش يحهدد و ل مهنظمجا لهيس الههني نهشجاطههم أن
حهيث ذكهرههم سهبق
وضهعت ،(Castellano 2001: 136 (مهثل طهويهل يهت وق مهنذ إھليهجا يهشجار اھلرتي مههجامههم و ل تجاصهجاتههم خاهرص و ل
الههنيي ههؤلء
الهير خ ترهريهعي/اھلرتنظيمي الش اھلنص أن غرهم فف، الهيل ررجهم فمت لهيل الههنةي الهمجارسهة تسهير أن يهجب اھلرتي
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الهبجدائ كهذھلك اھلدوھلة
الهجارجهية وزاةر في تهيل لهكي روحهة مهفت ال الحهرتمجت تهرك يهع اھلواق فهي دهمبر). س 23,23 2009/20202 فكي يل اله
الهرسهوم ) الههنة لههذه

الهني1. يهم عملف طتوير يي الفلف ررجمي يمت للف خللهجا م ن يكن ا توجيهجت
و ترجان اولع

ل مهثجا أكهبر ههو فسمةع لهيل الههنيي فهفدقان بهجاةزر، مههنةي غهير مهجارسهة إھلى ُ◌يهف◌ْ ضي يهيق اھلدق اھلرتنظيم فهي
اھلنقص ههذا إن
تهوبهيخةي أو عهقوبهة زجهريهة يهدةر "ق امهرتلكههجا كهذھلك بهل عأهضجائههجا عهن وتهدافهع وهمي ت الههنة فهقط ُ◌تهكر◌ّ م ل
مههنةي نهقجابهة ا لهغيجب
ا عهدم/غهيجب فهفي ھوهكذا .(Monzó 2005: 158) اھلفةئ صهوةر وكهذھلك الهترمع بهبقةي تهضر مهعينة ا سهلفيوكهيجت كهبح
مهن يهكنهجا
اھلرتنظيم ق نهطجا فهي تهقع فف الهيل الهرترجهم مههنة فهإن داهة داهة/اھلعجی الهرتيجی ع اھلعداھلة عهن بهعديا بههجا الھلرتزام ُ◌تهوجهب
يهية خأهلق مهدونهة

ؤمكد. الغير الذاتي

2013 مر دسب 2 ترريخ باج رروني اللكت الريد ب عر ب كد تأی 1
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ي الةفلف ررجمة الت ل حو يةي خألق
ا دمونجت .2

بهدونهة الھلرتزام ف ل عهي تهبرههم اوھلرتي سهجابهقجا، ذكهره/ذكهرنهجا سهبق كهمجا مههنةي، نهقجابهة لهديههم ليسهت في الهيفل
الهرترجهمي أن غرهم
اذ ت خأهرى مهرترجهمين ا جهمعيجت أو في الهيفل الهرترجهين بهج خهجاصهة (سهواء مههنةي ا ا/مهنظمجت جهمعيجت فههنجاك
خهجاصهة، يهية خأهلق
أن يهبدو أهه ن غهير عأهضجائههجا. بههجا يهقوم اھلتري مهن مههنةي أكهثر ومهاجرسهة بهاجلههنة أكهبر ا عاهتررف أجهل مهن تهنجاضهل
اوھلتري عهمومهي) طهاجبهع
Way 2004: 275,23 Vigier) الههنيي ؤء لههل ف الهنخض و اھلرعتجان مهؤشهر مهع اهسججامهجا ن محهدود جهد نهفوذ ل مهججا
ا الهمعيجت لههذه

.(2011: 324

تهفرض وبهجاھلرتجاھلي عأهضجائههجا، حهق فهي ر إجهبجای سهريهجان اذ ت يهية خأهلق مهدونهة فك تهيل اھلرتي اهية الهبجن س ا الهمعيجت
بهي مهن
،(ATIJC) رجاھلونهيجا لهكت في الهيفل الهرترجهمي جهمعةي ھأهمهجا اھلرتجاھلية: ا الهمعيجت تهبرز بههجا الهلف خ حهجاھلة فهي
ي رةفلف مهخت ا عهقوبهجت
ررجهمي فمت لهيل الههنةي اولهمعةي فف2، الهيل ر الهفوی الهرترجهم و ررجهم فمت لهيل يهية خأهلق مهدونهة ف ل عهي تهرتوفهر اوھلرتي
1992 سهنة الهؤسهسة
) اهونهيي اھلقجن ررجهمي فمت لهيل الوروبهية الهمعةي فهي عوهضو اھلنشجاة حهديهثة ،(APTIJ) في الهيفل و اهونهيي اھلقجن
اھلفوريهي الهرترجهمي و
الهصححي و ررجهمي فمت لهيل اهية الهبجن س الهمعةي ههي أوبهرزههجا اولهلفيفي3؛ الهقضجائهيي ررجهمين لهلفيمت يهية الهلق خ
بهدونهرتهجا (EULITA

يةي4. خألق دموةن ي لف ع دبورهجا رمد عتت ري اولت ي كيرن ب نوجطا ش تأثير اذ ت (ASETRAD)شويي الف
ررجمي الت و

بهشخصةي المهر يق يهرعتلف و ريني الرجهنت اھلعمومهي الهرترجهم صهوةر اهة درس لهلههرتمجام الهثير لهن إهه ن اهي الهبجن س
ا اھلرترب خهجارج
ررجهمة لهلفيت رهمةي س شهرعهية مهنح يهكنه اھلعمومهي الهتررجهم أن حهيث الههمة، يهخص فهيمجا الهلفيف ررجهم لهلفيمت بهاجھلترأكهيد
مهشجابههة مههنةي
هههذا ث مههل .1973 مهنذ اوضهحة اهونهية يهجن ق بهطريهقة مهنظمة فههي اهيجا إهبجن س فهي فمهنة لهيل خهلفهجا وھلكن خوهرتمه،
يهيعه تهوق ل خهل مهن

.)Vigier 2013: 301( يةي خألق دلوةن العمومي ررجم الت نجذا مرعاجاة/إف ي لف ع ينطوي
رنظيم الت

لهنقجابههة يهية الهلق خ الههدونههة و اھلذكهر اھلسجاھلهةف اهية الههبجن س ا يجهمعيجت للف يهية الهلق خ ا فمدونهجت يل له ي فةلف الههص اههة اھلهدرس
ُ◌تههبرز
اهمهجا وهترقجس ی عهنهجا ل اھلترنجاز ليهكن الههني السهلفيوك مهبجدائ مهن عهداد (CPTCBA) أهرس5 ی بهويهنوس لهديهنة
اھلعمومهيي الهتررجهمي
ررجهمة لهلفيت يهية الهلق خ لهلفيمدونهاجت يهم تهلفييلف فهي Lobato و Ortega إھليه أشهجار لهجا جهدا مهشجابههة ھوهي ا الهدونهجت ههذه مهن
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كهبير جهزء
رجالي: كجالت و یھ اونةي/القضجائةي القجن

أو حهذف/مهحو أو ير تهغی و دن وتهجامهة أمهينة ا بهرترجهمجت فف الهيل الهرترجهم أو الهرترجهم يهقوم أن يهجب اوھلنزھاهة:
اهة المهجن .1

.(ATIJC,23 APTIJ,23 ASETRAD & CPTCBA) شء ی أي إضجاةف

http:/20/20www.fit-europe.org/20vault/20etica-atijc.html في وجومد 2

http:/20/20www.aptij.es/20img/20web/20docs/20codigo-d-aptij.pdf في وجومد 3

http:/20/20www.asetrad.org/20index.asp?op=9 في وجومد 4

http:/20/20www.traductores.org.ar/20codigo-de-etica في وجومد 5
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الههُ◌س يههكنهجا أمههور فههي ر اھلهفوی ررجههم الههت أو ررجههم الههت دترههل يههخ أن يههجب ل : الههجابههجاة/الههيجدا وعههدم
الهرتقلھلية س .2

ATIJC,23 APTIJ,23 ASETRAD &) الهريهن خ اهجا ههدی و ل مهطجاھلب و ل تهدخهلت ب يهقل أن يهجب و ل
ره اهرتقلھليت بهجس
.(CPTCBA

بهدع تر حه و ل الههني مهشواھر ل خهل رسهبهجا اكت ا يومهجت مهعلف أي أو ررجهم الهت فيهي ش أن يهجب ل الههنة: وهر س
السهريهة .3

.(ATIJC,23 APTIJ,23 ASETRAD & CPTCBA)ره دلمت ره دت تأی

ههو بههجا يهقم لهم ا نهشجاطهجت يهع يهوق أن يهجب و ل نهشجاطهجاتهه فهي ف كهجامهيةل الهسؤوھلية الهرترجهم رحهمل يت أن يهجب
الهسؤوھلية: .4

.(ATIJC,23 APTIJ & CPTCBA) بنفسه

اون القجن دض أروم في دتر يلخ أن يجب و ل اونةي القجن ا رنظيمجت الت ررجم الت ررم يحت أن يجب
الشرعةي: .5

.(ATIJC,23 ASETRAD & CPTCBA)

كرى ب بهنةي بهجا يقوم ل ن ري الت أو تكوينه ضمن ليست ري الت ا الهمجت ررجم الت ف يرض أن يجب
ي: ركون الت .6

.(APTIJ,23 ASETRAD & CPTCBA)

لهجا ليسھؤمل ي لةغلف ا ترجمجت يع يوق أن يجب و ل فقط يوةي الغلف ره يت تكيلف ش في ررجم الت عيمل أن يجب :

ي الةغلف .7

.(ATIJC,23 ASETRAD & CPTCBA)

ا المعيجت بهجا أوصت ري الت يك ثلف م ن بكثير ي ألق أعتجابجا بق يض أن ررجم الت ي لف ع يجب ل :

ت الجرة/الراب .8

.(ATIJC,23 ASETRAD & CPTCBA)

ي الرن خ الهنيي يضح ف و ل ضررا ب يسب أن يف اللف ررجم الت أو ررجم الت ي لف ع يجب ل الهني:
رضجامن ف/الت ركجال الت .9

.(ATIJC,23 APTIJ,23 ASETRAD & CPTCBA)

كرةي طبريةق الهنةي دخمجاته عيرض أن يف اللف ررجم الت أو ررجم الت ي لف ع
يجب الشهجار:

.10

.(ATIJC,23 ASETRAD & CPTCBA)
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.(APTIJ & CPTCBA) مھؤلته تسي ب ةیغ تكوينه رجابةع مت ررجم الت ي لف ع يجب رمر: الست
ي ركون الت

.11

ع شرةی غير طبريةق خآر مهني زبنجاء رمجالة ات س يف اللف ررجم الت أو ررجم الت ي لف ع يجب ل
: الزبنجاء دج ب

.12

.(ATIJC & CPTCBA)

إذار ن سجابق و دن دخمجاته ادأء ييف توق ررجم الت ي لف ع يجب ل ا: ادلمجت ييف توق .13
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.(ATIJC,23 ASETRAD & CPTCBA)

ق يلب أن يجب و ل يه عملف جودة تضمن عمقولة ي مهةلف ي لف ع زبونه م ن ص يحل أن ررجم الت ي لف ع يجب
: ي/اددل الهةلف

دتجا ھدی بجرد ي الهةلف يك تلف ررام احت ررجم الت ي لف عف (ASETRAD) الددة ي الهةلف بج الوفجاء ييه علف ترذر يع
عندمجا مجا بهمة

.14

.(CPTCBA)

العمل ظروف ضمجان رم يت ي، صةلف ذو من ادی مهني أو خآر ررجم بت ا ترجةن الع س حجالة في خجارجةي:
بجدار ص ا ترجةن الع س

طمجابق. جأر كذلك و ا النجةبس

.15

ي ومسهرتحيةلف ْ◌ھوهمةي اههجا، زمهجن مهضى ا، خأهريهجت بهي مهن ررجهمي فمت لهيل يهية الهلق خ
ا الهدونهجت ف غأهيبل

MAYORAL في يهيغل

بهعض فهإن الهجاه، ت ههذا فهي ق. اھلسو ا يجت ومهرطتبلف فف الهيل الهرترجهم و الهرترجهم لههجا يهخضع اھلرتي فك تهيل تجار الهرب ع
بهعي خآهدا اھلرتنفيذ
يةق الهترعلف يك كهترلف الهعقوھلية ي يهلفييةلف ق و يهع اھلواق عهن بهعدية ُ◌وجهدت اهترهجا درس ً◌تتهت◌ْ  اھلتري و يهية الهلق خ الهدونهاجت فهي
اھلبجاةزر ا ييمجت اھلترعلف
مهن الهرترجهم ي يهطبلف أن يهكن أهه"ل ن بهحيث تهنفيھذهجا مهن ق مهرتين غهير نهفسه الهرترجهم يجهد اھلرتي الههجام رفهض
أو ا بهجاھلرتسعيرت
) يي الهرتملف زبهنجائهه كهل يهضيع فهقد رهجا تهرجهمت ي لف عه يهجدار ق غهير أو يهجدارا ق كهجان إن لهعيرف اھلوثهيةق يهقرأ أن إھلى
الهرتظجار ن زبهونهه
الهدمهجاج بهجن يةق الهرعتلف يك كهرتلف خأهرى بهأشهيجاء اھلقيجام ف ل عهي يسههر أن يهجب فهيه نهزعا ل مهجا أهه ن يهبدو وبهجاھلرتجاھلي
(MAYORAL 2011

ترجار الب ع عبي ذخآ نی ذلك الهنيي دحأ يلحظ مجا حجالة في ا يقجب لعلف ا آليجت تيق بط يجب أوه ن السرةي و الجابجاة
رحيز الت دعوم

الهنة. ي لف ع ترود سع ري الت النجافع

رنظيم الت ا غيجب في يي الفلف ررجمي يمت للف الهنةي المجارةس
.3

الهرترجهم مههنة وجههل تهديهد عهدم كهذھلك بهل ت6 اھلرلفط فهي فهقط لهسهم ی اوضهح تهنظيم وجهود فهعدم سهجابهقجا،
أشهرنهجا وكهمجا

يف: اللف

عت وجهماجی يهية خأهلق مهدونهجات فى عهيل يهبل ق مهن رمد تهعت والهرتي كهبيرتهي ونهشأة اجهرتاجمعهية يهوة ق اذ ت خأهرى مههن فهي الهطعب بهج ههذا يحهدث
ول
Ortega) إلههخ) صدلههة الههاجی و اولههاجمههي الطههاجبء (نههاجقبههاجت لعههضاجئههاجھ الهههني الههنشاجط يههبة" "مههراق مههن تههكناجھ يت صههلحههاج اذ ت
نة مهههی

.( Lobato 2008: 547

ضهمن تهندرج مهجا غهجاھلبجا اوھلرتي الههني مهجارسهرتهم فهي اذتهي تهنظيم ف ل عهي يهرتوفهر أن فف الهيل الهرترجهم ف ل عهي
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يهفرض ههذا
فهيهجا تهدخهل اوھلرتي اھلرترجهمةي، الههمة فهي الهشجاركهي بهي ومهصجاھلح ا صهرعاهجت وجهود فيهجا عهيل يسهيطر اھلرتي
الهعدقة ا اھلوضهعيجت
اھلزبهون فهيهجا يهوكهل اھلتري ل الهاجت ههي ي ييةلف بهقلف ييسهت فلف اھلترجاھلي، ل الهثجا فهي يظههر كهمجا لهلفيمهني يهية الهلق خ ا الهرتهبجت
حهاجسهمة بهطريهقة

مجاله: ص ررجمة الت يي تبلف أن رظرا منت ي الةفلف ررجمة الت ي مغلف ب
وفع دی

رود يون يههبعلف مههاجنسههبة مههؤهههلت ود ن أشههخاجص فههياجھ يههكون ري الههت الههاجلت فههي ATIJC أجهرتههاج الهرتي غ البهل مة لهعیلفی مهثاجل
6تهنعف

حره. مض في تلحظ ري والت ل ایفلفی م ررجی الت
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تهرجهمة فهي وحهرتى فة. محهيفل بهرترجهمة الهقاجيم عهند ُ◌تهرترجهم الهرتي الهوثهيقة مهن و تدن السهریف ههم الهقاجنهونهيون يوه مهثلف وأ الهزبهون يهكون
مهجا عهجادة
مهجا تد السهریف فهج ترريهف فع وهيل ل نهفھس. الهطرف مهن أجهرههم ويهقبضون مهجا طهرٍ◌ف مهن يب بهطلف ع ُ◌تهفل الهرترجهماجت مهن الهعديهد فهج الهقضاجئهية
و الهدعهجا
يحهدث كهماج مهعينة لهرترجهماجت ل فو حهيل فب طهيل فهي الهق لهدي أ ن رقد يهعت م" الهثن دفهع مهصاجلهه"إدا في تهيبل الهرتي الهرترجهمة ههو المهر فهي
يههھم
اهة خهجص تهرجهمة يهدم ق يهد ق كهجان الهزبهناجء أحهد ا: والهشاجھدت ا رقديهرت فت لهيل مهلئهمة الكهثر الهعاجدلهة إلهى ي يهرتطعلف حهيث

الكهجاديهية الهرترجهماجت فهي (Mayoral 1999: 22) الهندسة في جة إزاج تح بص يد ق Bachelor of
Science عةر اجب أ ن إلى أاجشر يد وق

يههم حهقوق مهن محهرومهي أشهخجاصهجا تهدرج اھلرتي اهونهية اھلقجن اھلنصوص فهي فف الهيل الهرترجهم مهجارسهة كهذھلك تهر
أن يهجب
(Vigier 2011: 327) يهية الهلق خ الهصفجاة ههذه مهن النسهية ا طهلفيبجت أو اھلدوھلية اهة الهمجی اهاج يهضجی وق صهعةب يهف مهواق فهي
ههم اوھلذيهن
رنجام غات أو ره) مهنت ا حجسب ي لف ع (ولو الرم يف كلف مهمجا مسجدعاته ومحجاولة الزبون وعض مع ترجاطف الع :أو
الدزوج طالر حيث

أكبر. أربجاح ي لف ع منه ل الوو ص الزبون بهجا ير ري الت
الرةج ررة الفت

عهند الهلفيف الهتررجهم عهاجدة يهطرحههجا مهسجائهل عهلفيى اوضهحة إجهاجبهاجت در تهعطي الهدروسهة الهدونهاجت بهأن كهذھلك يهبدو
و ل
يهخص فهيمجا ههي ي الهشكةلف و عهلفييهجا، ق مهصجدا نهسخة أو الصهلفيي اھلنص مهن يهاج اهطلق ن ادئهمجا اھلتررجهمة كهضروةر
الههني نهشجاطهه تهطويهر
مهن فيهجا عهيل ق مهصجدا نهسخة فف الهيل الهرترجهم ادئهمجا يم يسهرتلف أن اهرتظجار ن يهعي اھلواق مهن ههل النجهزة. اھلرترجهمة غهجاھلبةي
أو اھلوثهجائهق يهراةء ق
ير تهغی أي لهنع تهرجهمهجا اھلرتي اھلوثهيةق مهن بهدورههجا يهعة مهوق تهكون نهسخة ره بهرترجهمت فحق يهيل أن يهجب ههل
رهج؟ا تهرجهمت الهردا اھلوثهيةق
جههة مهن ؟ بهاجھلرترجهمة يهقوم لهكي محهلفيف لهرترجهم الصهلفيةي ره وثهيقت مهاج زبهون يهقدم أن اهرتظجار ن يهعي اھلواق مهن ههل
اھلزبهون؟ طهرف مهن
أن يهجب ههل مهتررجهم؟ نهص إھلى تهويهلفيه وبهاجھلترجاھلي يهدويهاج روبهة مهكت وثهيةق مهضمون تهأويهل الهلفيف لهتررجهم يهكن حهد
أي إھلى خأهرى
أن يهعي اھلواق مهن ههل يهرائهتره؟ ق ع تهصب يهدويهاج روب مهكت بهنص يق يهترعلف المهر أن إھلى اھلعمل بهه ر الهاجی لهلفيعرف وتهبعجا
يهوسهي ق بهي يهير ش

القرار؟ بهذا الزبون يرضى

تهأكهيد عهند أهه ن غرهم ررجهمة. فت لهيل الهجاھلي الهيدان فهي شهك محهل ق يهب الهصون ف الهيةفل اھلرترجهمة نهزھاهة مهبأد
ت وحهر
مهن لهزء ف محهيةفل بهرترجهمة اھلقيجام الهمكن غهير مهن ههل وتهجامهة" يهة صهجداق "بهرترجهمة يق يهرعتلف المهر بهأن يهلحهظ
ف الهيةفل ا اھلرترجهمجت
فهي تهضمينهجا يهجب لهاجاذ لهلفينقجاش، يهاجبهلفية ق مهنهجا أكهثر مهاجھلية ا غلهرض يهكن لهم مهاج اھلشهجداة؟ فهي بهوضهوح ذھلك طهلفيب
ت اذإ اھلوثهيةق
مهن اھلرتي و ادالةر ا اهرتمجارت س مهن فكثير لهيل في الهيفل الهزء فهي غهجاھلبجا تظههر اھلرتي ا ييمجت اھلرعتلف مهثل تهرترجهم و
ف الهيةفل ا اھلرترجهمجت

ررجم. الت ينص للف النهجائي يم رلف يمست للف رمجام ھات د ن بأ عجداة رسم تت ل أهجا ن الواضح
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الجاتة / ا رجاججت رنت الت س .4

مههنيي نهشجطا فهي تهترحكم أن يهجب اھلتري اھلقوعاهد وضهع عهند سهواء مهاج مههنة تهكري فهي شهك و بهدن
يهية الهلق خ الهدونهاجت تهفدي
صهاجحهب ههو يهكون أن الههني اھلوسهط يهاجبهة اھلرق ههيةئ عهلفيى يهجب ذھلك مهع الهينة. ش اھلترصرفهاجت عهن رج تهنت اھلتري
اھلعقوبهاجت أو اھلقطجعا
عهن ذھلك كهاجن
سهواء

سهلفيبي يي عهملف تهطبيق اذ ت ي رمةلف مهحت ا مهؤسهسجت ل وحهيجا الههنةي لهلفيممجارسهة مهنظمة غهير مهظجھاهر
ل حهيجا اھلقرار

يهجابهة اھلرق ههيةئ مهن إجهراء إوھلى اھلرتنظيم إھلى رقر تهفت اھلرتي الههنةي ا اھلنشجاطهجت فهي وضهوحهجا أكهثر يهبدو الههنة. ق
خأهل عهدم أو جههل
اھلرتي ههي فهقط فف الهيل ررجهم فمت لهيل الهقيقةي الههنةي ا فممجارسهجت لهيل يهية اھلدق اهة اھلدرس فف. الهيل الهرترجهم مههنة فهي
الهجاھلة ههو كهمجا
عهلفيى اھلضوء بهعض سهوى يط سهترسلف مهعي يق مهنطلف مهن اوھلتري خهاجصهة يهية خأهلق مهدونهة إهشجاء ن إھلى الهاججهة تهفندي أو
تهأكهيد سهيمكنهجا

الجاضر. في الة دقع الوضعةي
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7. Glosarios bilingües
A lo largo del proceso de traducción, se han ido recogiendo los vocablos que formarían parte del
glosario, basado en los diccionarios y herramientas auxiliares mencionadas. El resultado es un
glosario para cada artículo, de acuerdo con la temática particular de cada uno de ellos y un quinto
específico del ámbito TISP. Las entradas aparecen en su forma masculina y singular y están
ordenadas alfabéticamente en español. Cabe recordar que las equivalencias de estos glosarios se
establecen dentro del contexto de los TO.

GLOSARIO 1
Situaciones de conflicto en el ámbito de la interpretación en los Tribunales de Justicia españoles:
análisis descriptivo y estrategias de prevención.

محام Abogado

متهم Acusado

دع الل
ادإةر

Administración de Justicia

جنائي
مجال

Ámbito penal

قضائةي
تاةر اش س

Asesoramiento jurídico

قضةي Caso

زبون Cliente

عليه
محكوم

Condenado

تريح ص Declaración

ق عمتل Detenido

عام نائب Fiscal

موظف Funcionario

متهم Imputado

رلراء اب
تقرير

Informe pericial

اتنطاق س Interrogatorio

قاض Juez

محكمة Juzgado

تيا هاف
رتلغي ب

Notificación telefónica

جنائةي
قضةي

Proceso penal

رلراء اب
ي دلل

Prueba pericial

دت ع مس Requerido

ااء عدتس Requerimiento

حكم Sentencia

شاده Testigo

محكمة Tribunal de Justicia

مستخدم Usuario
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GLOSARIO 2
La interpretación en el contexto de refugiados.

قضائي
مجال

Ámbito judicial

الشرطة
مجال

Ámbito policial

صحي
مجال

Ámbito sanitario

لوء Asilo

قضائةي
مسادعة

Asistencia jurídica

التوظيف
مسادعة

Asistencia laboral

صحةي
مسادعة

Asistencia sanitaria

اللجوء ل طلب التماع س
جلسة

Audiencia de solicitud de
asilo

جي اللئ ف ةئ Colectivo de los refugiados

الشرطة
موضةي ف

Comisaría de policía

حق Derecho

نازح /

مهاجر
Emigrante

ج اللئ
ص ةف

Estatus de refugiado

دحود Frontera

اجتماعةي
ف ةئ

Grupo social

هجرة Inmigración

اجتماعةي
دعالة

Justicia social

رمةي س
ةغل

Lengua oficial

قسرةي
هجرة

Migración forzosa

ثقافةي أقلةي Minoría cultural

غلوةي أقلةي Minoría lingüística

الهجرة
حركات

Movimientos migratorios

جنسةي Nacionalidad

الهجرة
ت مكب

Oficina de inmigración

الجتماعةي دالامت
ت مكب

Oficina de los servicios
sociales

أصلي بدل País de origen

ل برق مستل
بدل

País receptor

اللجوء
ا جإراءت

Proceso de asilo

دولةي حماةي Protección internacional

دالامت
مم دق

Proveedor de servicios
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ل ئج Refugiado

لوء Refugio

قانونةي غير
وضعةي

Situación irregular

الدولةي الماةي
طالب

Solicitante de protección
internacional

ل طب Solicitud

النفسةي الضطرابات ج
عل

Tratamiento
Psicoterapéutico

محكمة Tribunal

GLOSARIO 3
La comunicación con mujeres extranjeras en la cárcel. Estudio de caso

السجون
ادإةر

Administración
penitenciaria

القانون
تيق برط

Aplicación de la ley

مادة Artículo

التماع س
جلسة

Audiencia intermedia

رمةي س
جردية

BOE

إصلحي
مركز

Centro penitenciario

عقوبة Condena

القضةي ملف ع ل إطلع في
حق

Derecho a la información

عاتقال Detención

محدود غير
عاتقال

Detención indefinida

قانوني
مقتضى

Disposición

مرحةل Fase

ي الهاجرن دتفق
موةج

Flujos migratorios

هجرة Inmigración

سجنةي
ؤسة مس

Institución penitenciaria

یز نل Interno

اتنطاق س Interrogatorio

تنظيمي
قانون

Ley orgánica

الطرد قرار Orden de deportación

سجنةي
ساكنة

Población penitenciaria

السجون
زء نل

Población reclusa

جنائةي
قضةي

Proceso penal

ملكي
مرسوم

Real decreto
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إصلحي
قانون

Reglamento penitenciario

تقني Regulación

ج اما دن Reinserción

ن الاب ج
قسم

Servicio de Inmigración

قانوني
نظام

Sistema legal

سجني
نظام

Sistema penitenciario

ضحةي Víctima

قضائةي
جلسة

Vista judicial

GLOSARIO 4
De la necesidad de un código deontológico propio par los traductores-intérpretes jurados.

قضية Acto jurídico

عضو Afiliado

مدني مجال Ámbito civil

جانئي مجال Ámbito penal

اذتي ظم تنی Autorregulación

مهني سوك ل اذ ت
مدونة

Código de conducta

قة خألی مدونة Código deontológico

جانئي اقنون Código Penal

نة مهی ناقبة Colegio profesional

مهني سوك ل Conducta profesional

قت خألای Deontología

نة مهی
امرسة

Ejercicio profesional

الهنة خألق Ética profesional

عالدل اكتب Fedatario público

تشريع Legislación

نة مهی
امرسة

Profesionalización

مكي ل
مرسوم

Real Decreto

عقوبة Sanción

ل محف مترجم Traductor-intérprete jurado
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GLOSARIO TISP

و غلی احزج Barrera lingüística

قة خألی
مدونة

Código deontológico

ا تولص Comunicación

ثاقافت ب ی
ا تولص

Comunicación intercultural

سرية Confidencialidad

دقة Exactitud

أمانة Fidelidad

االبة عدم Imparcialidad

زناهة Integridad

برتة تیع
ترجمة

Interpretación consecutiva

عالمومية ا المدت قطاع في
ترجمة

Interpretación en los
Servicios Públicos

فورية ترجمة Interpretación simultánea

مهموسة
ترجمة

Interpretación susurrada

مترجم Intérprete

ا البذت الرض غ لهذا
مترجم

Intérprete ad-hoc

ل محف
مترجم

Intérprete jurado

مهني مترجم Intérprete profesional

شرعية Legalidad

ثاقفي وسيط Mediador cultural

ا المدت
مقدم

Proveedor de servicios

وة مسؤیل Responsabilidad

الترجمة
خدمات

Servicios de Interpretación

شوية وف تريرية
ترجمة

TeI

ئة مری ترجمة Traducción a la vista

مترجم Traductor-intérprete

ل محف
مترجم

Traductor-intérprete jurado

مستخدم Usuario
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ببانةي: الس الامك في و الشفةی الترجمة
إكاليات ش

الوقاةي بتراتيات واس وفي ص
تيل لی

PAZ GÓMEZ MORENO

البديي دي بابلو للجامةع التابع اولترجمة
دال ب قسم

الفرنسةي في ص متخةص ل محةف ومترجمة بالقا الادعلة دلنة ی التابع الترجمة قسم في
رمةي س مترجمة

يخص الل

اليعدالية (ميديينة مياليقا دي ييا خيوسيتث ل دي ثييوددا ل فيي ريمةي س كيمترجيمة اليهنةي تيربيتي مين
ايطلقيا ن
هذه الاكم. في شوةي الف الترجمة مجال في ككاليات الش مختلف ت لیل إلى التواصلةي الورةق هذه
ع تس بالقا)
اليعملةي بيخصوصييات اليام ول اليتفاهيم عيدم عين نياجيمة كيكاليياتيها إوش الينائيي اليال مين تيأتيي
اليوصيوفية ل اليات
بيغةي ل. اليات بهيذه اليعنيي مسيتخدمييها أو اليعدل ادإةر عأيوان طيرف مين سيواء كيفوي، ش ميترجيم
ميع اليتواصيلةي
ميسألية عيلى تيدييد الش ميع خياص بيروتيوكيول إوجيراء اليصحيحة اليعرفية ر اليضروی فيمن
كيكالييات الش هيذه تينب

بروتكول. خلق أمل و لع الوقاةي

خألقةي. ومدوةن وقاةي ككاليات، إش قضائةي، ترجمة دالللية:
يمات الكل

Abstract

Based on my professional experience in Malaga, Spain, where I
worked as a court interpreter and translator for the Regional Ministry of
Justice in Andalusia, this paper attempts to analyse real situations of
conflict arising in the field of court interpreting due to a lack of
understanding about the special features of communicating through an
interpreter. The paper focusses on the important role played by adequate
information in avoiding such situations. Rather than proposing conflict
resolution strategies, the purpose is to highlight the importance of
prevention strategies in order to avoid conflicts, with the view to
establishing an action protocol for court interpreters and judicial personnel
working with interpreters.
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Keywords: court interpreting, situations of conflict, prevention, code of
ethics.
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التقدي .1

رمةي س كمترجمة تربتي م ن القا طن فيها ل كغتت اش التي القضايا مختلف إلى الطترق يتم سوف
ا الدرةس هذه في
سينة مين ويبتمبر س نيوفيمبر بيي اليمدتة اليفترة فيي بياليقا)، اليعدالية (ميديينة مياليقا دي ييا خيوسيتث ل
دي لثييوددا فيي
عيباةر تيكون وقيد كيفوي. ش ميترجيم حيضور تسيتوجيب جينائيية قيضاييا هيي فييها تيرجيمت اليتي
اليقضاييا وكيل . 2009

طيبةي فيحوص عين عيباةر أو تيلقائييا ميعي ميحام ا ايتجوب س أو هياتيفيا تيبلغي أو ايتعدياء س أو
ايتنطاق س أو تيصرييح عين

ذلك. غير إلى كرعي، ش ي طب ب
عيادة في

بياليترجيمة اليعني اليشخص إليام عيدم هيو ل اليات هيذه فيي اليربيط ميترجيم حيضور وراء مين السيبب
ويكمن ی
اليعدل ادإةر عأيوان ميختلف بيي اليربيط ميترجيم عيليها ييرف ش اليتي اليتواصيلةي اليعملةي خيصوصييات
إليى إضيافية بياليلةغ
2007) و (2010 و ( Cambridge 2004 2008 و Corsellis 2002 مين كيل ايات درس ضيوء عويلى

ومسيتخدمييها.
بيي اوليتواصيلي ر اليبای خ اليانيب اليتبار ع بيعي تيأخيذ اوليتي اليوقيائيية اليتراتييجيات س مين ديد اليعی
اقيترحا )ت Hale

بيروتيكول خيلق أميل عويلى اليوقيايية ميسألية عيلى تيدييد الش ميع ومسيتخدمييها اليبانيية س اليعدل ادإةر
عأيوان ميختلف

ن. الاةی بس دع الل ادإةر مجال في الترجم عمل يقن
دت لللخ

الررطوحة: الت الشكای .2

Lázaro) الجيتماعيية، اليدميات فيي اليترجيمة قيطاع ميهنيو ييومييا ليها ييتعرض اليتي كيكاليية الش
ل اليات هيي كيثيرة
تيأخيذ أو نيابيية أو لئيقة غيير تيعليقات تيرجيمة ل اليات هيذه تيطال
وقيد ((

Morris 1995) خوياصية ( 2008:9

عيدم عين اليناجيمة ل اليات تيلك إليى فيقط اليتطرق ييتم سيوف ھوينا نيفسه. اليترجيم إليى ميوجيهة
ا تهيدييدت كيكل ش
ل اليات أكيثر إليى نيتطرق سيوف عويليه اليبانيية س اليدعل ادإةر عأيوان طيرف مين اليربيط ميترجيم
عيمل طيبةعي فيهم

سابقا. إليها كرنا أش التي ا تارت الب ع إلى اتنادا س الاكم، في شوةي الف الترجمة مجال
في طالروةح

تي يييكف أون الييلسة فييي يييدور مييا كييل يييترجييم أل اليترجيم ميين ل ُ◌يييطب الياليية هيذه فيي الولىى:
الىالىة
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تيكون اليرافيعات أوثيناء الحييان بيعض فيي أيه ن عيلى بياليترجيمة، اليعني اليشخص بيحضور
اليرافيعات مين جيزء بيترجيمة
ل اليالية هيذه فيفي غييابيه. ميثل فيحضوھر اليتبار ع بيعي ييأخيذ ل وليكن اليير خ هيذا إليى ميوجيهة
ميدخايلت هيناك
اليلئيقة اليغير يات اليتعقب أو اليدخايلت تيلك عيقب ييبأد الترجم دور كيان ميا اذإ اليبانيية س اليعدل
ادإةر عأيوان يوضح
اليتي اليتركية ش اوليثقافيية اليلغويية ايم اليقوس بيذليك مسيتغلي اليرافيعات فيي اليترجيم اليوظيفي
أوليئك ييرك ش أوحييانيا
كيرة ميباش غيير وبيطرييقة ھويكذا بياليترجيمة قيياميه أثيناء بياسيتمرار اليترجيم ميقاطيعة تيتم اليصدد، هيذا
وفيي بيه. تيمعهم
سيأورد ذليك عيلى وكيمثال اليلسة. عين غيائيبا بياليترجيمة اليعني اليشخص كيان ليو كيما أوهيام فيي
اليترجيم كيراك إش ييتم
مىوافىق؟" بىيننا، المىربسىرا وىبيقى ل هىذا تىترجىم ل اليهنةي:" التجيربية عيمق مين ايتخرجيناهيا س اليتي
ا اليوارت بيعض

ي تيعقب هيذا (كيان هىذا؟" تىترجىم لىم أنىك "أكىيد اليكمة). ميقر دخايل ايتعدياء س خيلل ميوظيف

تيدخيل هيذا (كيان

عليه). ل اموك اولشخص الترجم م ن ك ل فيها يتوادج كان التي اللسة دبء ق لب القاضي
طرف م ن سخري
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أو الكلمة خأذ في ا الطرف م ن دحاو ك ل حق احترام يتم ل ل، الات م ن النوع هذا في الاثنية:
ةالال
اليذي اليكلم ميضمون عيلى تيأثير اوليتي (Hale. 2007 : 75) تيعبير حيد عيلى اليتخديلت فيي تيوقيفات
هيناك تيكون
ل ذليك، عيلى وكيمثال الحييان. غياليب فيي بياليترجيمة اليعني اليشخص ييكون اوليذي إيصاليه ی
ا الطيرف أحيد ييرييد
ايقطاعيات ن هيناك عيليه ينجيم ميا ھويو بياسيتمرار ميقاطيعته تيتم حييث تيدخيله أثيناء السيتعديى
اليشخص احيترام ييتم

الخدتلت. في دعة دی

اليذكيرة يسيتعمل أل أو اليترجيمة عين ييتوقيف أن اليترجيم اليقاضيي ييأمير اليالية هيذه فيي الىثة: الىث
الىالىة
بيتلك اليلسة ايتهاء ن عيقب اليترجيم ف سييلع ميااذ فيي اليقاضيي ثيقة ليعدم أو اليلسة سيير عيلى
تيشوييش ذليك عليتبار
عيندميا اليتهم ميع اليترجيم ييتكلم أن اليقاضيي فييها مينع ليالية ميثال عأيطي ھوينا سجيلها. اليتي
اليكتابيية اليلحيظات
اليترجيم اليقاضيي فييها أمير خأيرى ليالية ميثال أيوق س كيما اليشهود أحيد ليتصرييح ميهموسية بيترجيمة
ييقوم اليترجيم كيان
اليلسة ايتهاء ن عيقب اليترجيم ف سييلع مياذا فيي اليقاضيي ثيقة وليعدم مينها ليلغايية دإراكيه ليعدم
اليذكيرة يسيتعمل أل

سجلها. التي الكتابةي باللحظات

خيارج تيكون بيهام ييقوم أن ترجيم الي اليقضائيي اليوظيف ييأمير ل اليات هيذه ث مييل فيي اىعة: الىرب
الىالىة
بيهام اليترجيم ييقوم أن أو اليكمة بياب خيارج إليى عينه الفيرجا ت اليذي ق اليعتل اليشخص
كيمرافيقة خايتصاصياتيه
ا الجيراءت حيول ميعلوميات كيتدقي بيها ليلقيام ميؤهيل غيير أصيل اليير خ هيذا ييكون أن أو
خايتصاصياتيه خيارج تيكون

تاعها. إب ج الواب القانونةي

قيانيونيية. ايتشاةر س اليترجيم مين اليتهم أو ق اليعتل اليشخص ل ييطب ل، اليات هيذه ميثل فيي الىامىسة:
الىالىة
اليتعاميل كييفةي عين يسيتفسره ليكي اليترجيم مين ويقترب ی اليلسة قياعية إليى اليتهم ييدخيل عيندميا
ذليك، عيلى وكيمثال
فيي ويربيته ت ميعرفيته عيليه تيلي ميا حسيب ميناسيبا ييراه ميا اليترجيم ييترجيم أن أو بيه اليتصرييح ييتعي
وميا اليلسة دخايل
دالوار فيي اليلط ھويذا ميكن. حيد أقيصى إليى اليتهم، صياليح فيي اليصادر اليكم ييكون وحيتى
ل، اليات هيذه ميثل

.(73):2007) اتها درس في Sandra Hale إليه ق طترت ما
هو

فيي اليقضةي حيول نيظره وجيهة عين اليترجيم الياميي يسيتفسر ل، اليات هيذه ميثل فيي الىسادبسىة:
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الىالىة
اليام يهيدف عيندميا ذليك، عيلى وكيمثال اليترجيمة. ليعملةي اليير خ هيذا كيره ميباش وقيبل كيخصيا ش عيليه
ليلتأثيير ميحاوليه
فيي ليترجيم، ميحام قياليه ميا إليى كيير أش ذليك عيلى وكيمثال الير. خ اليطرف ضيد ييكون حيتى اليترجيم
عيلى اليتأثيير إليى

ال ؟ق معه زني وب أ ن رتى أل اللسات: ع قات إلى الخدول ق ولب القضةي، بضموم إاھر بخ دعب
لمة، اك ا مرت

أثيناء مييعي تييصرييح خيلل اليتهم أو ق الييعتل الييشخص ييقوم ل، اليات هيذه ث مييل فيي اىعة: الىسب
الىالىة
ييقوم خأيرى ل حيات وفيي ليلوقيائيع. سيرده إطيار فيي اليتوضييحات بيعض عليطاء اليترجيم تيواجيد
بياسيتغلل جيلسة
خيلل أصيابيته اليتي اليروح إليى اليترجيم نيظر ف بيلت اليروح، بيالياق اليتعلةق جينح فيي اليتهم، أو
ق اليعتل اليشخص
مينه ظينا أو ليتصرييحه يسيتمع طيرف مين كيفةق وش تياوب عيلى اليصول قيصد عيليه ليلتأثيير ميحاوليه
فيي ذوليك كيجار ش
فييي Sandra Hale أيضا ی ليه تيطرقيت قيد دالوار فيي اليلط ھويذا اليقاضيي. قيرار ل عي ميعي تيأثيير

ليه اليترجيم أن
.(73):2007) اتها درس
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ميسؤوليية هيي اليتواصيل ميشاكيل أن اليقضائيي اليوظيف ييعتدق ل، اليات هيذه ميثل فيي الىثامىنة:
الىالىة
مين تيختلف اليتحاور دينامييكةي ی أن بيذليك نياسييا تيرجيمته، ييردا ليا اليير خ هيذا ايتعياب س ليعدم
وتيعود فيقط اليترجيم
كيما بيعمله ييقم ليم اليترجيم أن ادئيما ييعنى ل الجيابية عين بياليترجيمة اليعني اليشخص اميتناع أون
خأيرى إليى ثيقافية
ميثال فيقط ھويذا بياليترجيمة. اليعني اليشخص عيلى تيأثير اليتي اولجيل كياليوف خأيرى ليعواميل ارجيع
ذليك بيل ييجب،
قياليه ميا عيلى وكيمثال الينجاح. فييها اليتواصيلةي ليلعملةي يكسيب ل ل حيات حيول الميثةل مين ديد اليعی
بيي مين اوحيد
بياليرد ييقم ليم بياليترجيمة اليعني اليشخص أن لحيظ عيندميا ال، ليلقيو اليتماع س جيلسة خيلل ليترجيم،
قيضائيي ميوظيف

آخ؟ار" شيئا رتجمت مأ يته قل ام رتجمت "هل وأله: س الترجم الى توجه حينها
سؤاله، ع ن

فيي تيقثه ليعدم اليترجيم مين اليتهم أو ق اليعتل اليشخص ييتحفظ ل، اليات هيذه ميثل فيي الىتابسىعة:
الىالىة
فيي اليهني السير بيإفيشاء اليترجيم ييقوم أن خيوفيا أو اليعدل ادإةر ميصاليح وخيدم ی غ ييتل ش ليكونيه
اليير خ هيذا حيياد
عيندميا ذليك، عيلى وكيمثال بياليترجيمة. اليعني اليشخص أيرار س عيلى سيلبا ييؤثير قيد ھويوميا
اليساسية اليقضاييا بيعض

تريح. الص نهاةي في أوضحه ما ھوو دع الل ادإةر مالح ص يخدم الترجم أن منه عاتقادا تريح الص
ع ن كاده ش امتنع

اليقضةي. ميلف عيلى ليلطيلع ميساعييه تيعرقيل أو اليترجيم ُ◌يينع ل، اليات هيذه ميثل فيي الىعاشىرة:
الىالىة
اليبينة لقيامية عيليه اليتماد ع ت اليتعقدي، مين كيبيرة درجية عيلى تيقني، خيبرة تيقريير إليى كيير أش ذليك،
عيلى وكيمثال
اليلسة ييوم حيتى فيحواه عيلى الطيلع اليترجيم ييتوصيل ليم اوليذي اليرئيية و اليسمعةي بياليطرييقة بيتها
ت جيلسة خيلل
اليتي ليلهيمةي جهيله مين اليقضةي ميلف عيلى اليترجيم إطيلع و دن ليلحيلولية اليقضائيي اليوظيف
أصيرار ويعود ی نيفسه.
عيليها سييطلع اليتي اليوثيائيق الييه سيتؤول ميا فيي تيقثه وليعدم اليترجيمة جيودة ليضمان بيالنسيبة
اليير خ هيذا تكتسييها

الترجم.

اخلر. معرفة االلت: هذه مثل تنب وبسبل ييل التحل

.3

اية دوری عيلم عيلى اليال هيذا فيي غ ييتل ش مين كيان ليو تينبها بيالميكان كيان إلييها اليتطرق ت اليتي
ل اليات كيل إن
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اليتي اليلقيية خ اليدونية و ييزاوليونيها اليتي بياليهام أو اليترجيم بيها ييقوم اليتي اليتواصيلةي اليعملةي
بيخصوصييات مسيبةق

لها. يخضعون

طيرف مين اليترجيم فيي اليثةق ايعدام ن ل حيات فيي اليال هيذا فيي غ ييتل ش مين خويبرة كيفاةء قيلة
وتتسيبب
ذليك، إليى إضيافية .Hunt ( 2013):2012) و (Abril (2006: 7-8 مين كيل ذليك أكيدت كيما اليقضائيي،
اليوظيف
اليترجيم عايتبار عيدم إليى الياكيم دخايل اليراقيبة و اليتقني غويياب اليترجيم ميعرفية قيلة عين ينجيم
الحييان غأيلب فيفي
ميعه اليعتاميل يسيتلزم الير خ ميعرفية أن حييث أياسييا، س دورا اليتوعيةي ل تيبع ھوينا اليقوق. بيكل
ييتمتع كيمهني
اليشاكيل بيعض ليتجنب ييكفي اليقضائييي اليترجيمي ليهنة اليلقيية خ اليدونية عيلى الطيلع أن تيبي
ھوينا كيمهني.

طالروةح.

اليترجيمي ليهنة اليلقيية خ اليدونية ضيوء عيلى إلييها تيطرقينا اليتي ل ليلحات ميوجيز ي بتحيلل نيقوم
ويوف س
ب تارا خاييص الييعروفيية و الييقضائيييي لييلمترجييمي الييهنةي الييمعةي 2010 سيينة اقييترحييته الييذي
لي اولييف الييقضائيييي
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اليال هيذا فيي غ ييتل ش مين كيان ليو تينبها بيالميكان كيان إلييها اليتطرق ت اليتي ل اليات كيل أن
إثيبات بيغةي ، APTIJ

لها. يخضعون اللقةي خ دالوةن للمترجمي بأن مسبةق ا دورةی
علم ل ع

ايعدام ون وبيالينزھاية اليطاب، أو الينص ويلمية س بيأميانية تيباعيا اليتعلةق و 6 و 3) و 2 و 1 اليالية عيلى
سينركيز ھوينا
هذه عمرةف إن .(APTIJ 2010) لي اولف القضائيي للمترجمي الهنةي المارةس وبحدود وبالسرةي
عمينة مالح ص
اليدونية مين الوليى اليادة ) 8 و 1 ل اليات وقيوع و دن ييحول سيوف كيان اليال هيذا فيي غ ييتل ش مين
طيرف مين اليسائيل
طيرف مين اليقترحية اليلقيية خ اليدونية مين اليثانيية اليادة ) 9 و 6 و (APTIJ أبيتيخ طيرف
مين اليقترحية

اليلقيية خ

و 5 و 4 ل الوات ( APTIJ أبيتيخ طيرف مين اليقترحية اللقةي خ دالوةن م ن الثالةث الادة )
10 و 9 و

(APTIJ أبتيخ

يييكن 10

و

7 و 3) و 2 ل الييات .(APTIJ أبييتيخ طييرف ميين الييقترحيية اليلقيية خ اليدونية ميين ديية اليساس
اليادة ) 6

ايعدام ون دوھر وبيطبةعي اليترجيم عيليها ييرف ش اليتي اليتواصيلةي اليعملةي بيخصوصييات الهيل
ضيوء عيلى تسييرهيا ف
عيندميا عينه اليتغناء س ييكن ل اليوقيت نيفس فيي اوليذي اليعدل ادإةر إليى ريميا س يينتمي ل ميثله
ميهني فيي اليثةق

دع. الل ادإةر بها تعتامل التي الرسمةي الةغل يجدي ل بالترجمة الني ع
الشخص يكون

االتة: .4

اية دوری عيلم عيلى اليال هيذا فيي غ ييتل ش مين كيان ليو تينبها بيالميكان كيان إلييها اليتطرق ت اليتي
ل اليات كيل إن
هيذا فيي الياكيم. فيي ييزاوليونيها اليتي بياليهام أو اليترجيم بيها ييقوم اليتي اليتواصيلةي اليعملةي
بيخصوصييات مسيبةق
اليدوليي ليلمؤتير اليرابيعة اليدوةر بيرسيم اليندتى، هيذا نيفس خيلل بياقيترحا اليتدقم ت ، 2011 سيينة
وفييي الييددص،
FITISPos اليعلمي اليبحث مجيموعية طيرف مين الينظم الجيتماعيية اليدميات فيي اوليشفويية
التحيرييريية ليلترجيمة
ماكل ش عماةل خ تتو دع الل ادإةر عأوان لالح ص تكوينةي دوةر تنظيم اتدهف س اقترحا وهو
ألكل لامةع التابةع
Gómez & Hunt: اليترجيمون(:2011 بيها ييقوم اليتي اليتواصيلةي اليعملةي بيخصوصييات الهيل عين
اليناجيمة اليتواصيل

.(171

-10-20 بيتارييخ الوربييي اوليلس اليبرليان عين اليصادر الوربيي اليفرعيي اليقانيون مين 6 اليادة
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كيدت نياش وقيد
تيدرييب عيلى اليرفيي ش مين ل تيطب أن " اليضاء ع اليدول الينائيية، اليقضاييا فيي اليشفويية بياليترجيمة
اليتعلق و 2010

ھاليتمام مين اليزييد ويعطون ی جينائيية قيضاييا فيي ييشاركيوا أن اليقضائييون اليوان وع اليعامية
الينيابية عأويضاء اليقضاة

." وعفال أع ن تواصل ضمان يتم ت ح الترجم بسادعة التواصل
لوصيات ص

ميختلف ليطبةعي اليصحيح اوليفهم اليعرفية و اليعمل وتقسييم الييد التسييير ق ييب ميهنةي حيالية كيل
وفيي
عيمل ليطبةعي اليصحيح اليفهم هيو ل اليات هيذه ليتجنب الوليى فياليطوة ھويكذا الينجاح أيرار س
مين سير اليفاعيلي
ليفهم اليهول نيفس بيذل عيليهم ييتعي بيدورهيم اليترجيمي أن اليقول نيافيلة ومين اليهات. كيل
طيرف مين اليترجيم

اللقةي. خ دمونتها اتعياب وس ر ال خ
ا الطرف

عيليها ييرف ش اليتي اليقضائيية اليمال ع تسهييل أجيل مين ل اليات بهيذه خياص بيروتيوكيول إجيراء
نيأميل إينا ن

دع. الل ادإةر عأووان الترجمي بي اللمزم الفهم لحقيق ت المام إلى طخةو إلى ع نس
ھوكاذ مترجم.

5
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لئي الجئ ماجل في الشفوية
ئرمة التج

LEÓN-PINILLA, RUTH; PRADO-GASCÓ, VICENTE J. JIMÉNEZ IVARS, AMPARO; CONSEIL, LUDIVINE

UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA, UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ

خخص الل

هذذه فذي . الذلجئذئي مذجال فذي الذشفويذة الذترجئذمة خذدمذات حذالذة مذن نذظري بذشكل ا تذترب الق إلذى
ع يذس الذقال هذذا

ق يذل ل سذياق عذلى أكذثر الذتركذيز أجئذل مذن " الذلجئذئي مذجال فذي الذشفويذة "الذترجئذمة مذصطلح اذتخدام س
يذقترح اذة الذدرس

مذن Alexieva ل الذتواصذل دلئذل ل مذن تذا اذطلق ن . خذاصذة بذصةف اولذشفويذة التحذريذريذة ئذمة الذترج اذات درس
فذي كذبيرا ھاذتمامذا

مذن Pöchhacker ل أبذعاد ثذمانذية مذن أذضا ی تذا اذطلق ون شذفوي مذترجئذم اذطة بذوس الذتواصذلةي الذعملةي وتذفريذق
تذصنيف أجئذل

مذن الذلجئذئي مذجال فذي الذشفويذة الذترجئذمة ي تذلل نذقترح سذوف الذشفويذة الذترجئذمة مذن ل الذتةف
الذوعا ن تخذطيط أجئذل

. ئ اللئج الشخص خلل م ن خووصا ص الاركي ش دعب خلل

دالامت تاع طق في شوةي الف الترجئمة اللجوء، ئون، اللئج ئي، اللئج مجال في شوةي الف الترجئمة
دالللية: خمات الكل

. العمومةي

Abstract

This article attempts to approach theoretically the situation of interpreting for refugees.
The term Interpreting in Refugee Contexts (IRC) is proposed in order to move the focus
of attention to a context that has been widely neglected within Translation and
Interpreting Studies.

Based on Alexieva’s (1997) parameters of categorisation in interpreter-mediated events
as well as on Pöchhacker’s eight dimensions to map out interpreting in a theoretical
way, we propose an analysis of IRC through the dimension (6) of participants, in
particular one of the participants involved in IRC, the refugee person.

Key words (*): interpreting in refugee contexts, refugees, asylum, community
interpreting.

لقدي ات . 1

هذذه فذي . لذلجئذئي الذقَ◌دمذة الذشفويذة الذترجئذمة وضذعةي مذن اوكذتشافذي نذظري بذشكل ا تذترب الق إلذى
الذقال هذذا ع يذس
ل سذياق عذلى أكذثر الذتركذيز أجئذل مذن " الذلجئذئي مذجال فذي الذشفويذة "الذترجئذمة : مذصطلح اذتخدام س
نذقترح اذة الذدرس
ع الذصدی عذلى أو مذجتمعنا فذي سذواء خذاصذة بذصةف اولذشفويذة التحذريذريذة الذترجئذمة اذات درس فذي
كذبيرا قھاذتمامذا يذل
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. العالي
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الذلجئذئي مذجال فذي الذشفويذة الذترجئذمة عذرص سذيتم الذعمومذية الذدمذات تذطاع ق فذي الذشفويذة الذترجئذمة
إطذار فذي
إجئذراء بهذدف . الذشفويذة بذالذترجئذمة الذتعلةق اذات الذذدرس لذتصنيف
البذذعاد ھوذذه

Pöchhacker ل البذعاد خذلل
مذن

. الال ق هذا في الترح ق شوةي الف الترجئمة لالة الولي
ي التحلل

يذتمركذز . ل مذختةف تذسام أق ث ثذل إلذى مذنقسم ھوذو اذة الذدرس لهذذه الذنظري الطذار نذعرض سذوف
اذة الذبدی فذي
حذذول النجذذزة ث البذذحا لذذتلف الذذثانذذي يذذراجئذذع . اولذتواصذل) الذلجئذئون 1.2) اولذتواصذل الذلجئذئي
تذضةي ق حذول الول
مذجال فذي الذشفويذة اولذترجئذمة اولذشفويذة التحذريذريذة ئذمة الذترج فذي اذات الذدرس 2.2) لذلجئذئي الذشفويذة
الذترجئذمة مذواضذيع
فذي الذشفويذة "الذترجئذمة مذصطلح تذترحا اق 3.2) اذة الذدرس هذذه مذن الهذدف حذول الذثالذث الذقسم يذتمحور
بذينما الذلجئذئي)
الذقترحذات تذقدي يذتم سذوف الذير خ وفذي اذة الذدرس اذتنتاجئذات س إلذى نذصل تذشة) الذناق و الذاتذة 3) ثذم . ("
الذلجئذئي سذياق

. البحثي) الروع ش تترحا اق 4) البحث يدقمها
التي

النظري الاراط . 2

الوتواصل جون الئئ ل 2. 1

دذة تذتصای الق المزمذة مذن غرذم عذلى للهجذرة، قةل مسذتب دولذة إلذى الذنامزحذي دولذة مذن إذبانذيا س تذولذت تذد ق
الذيرة خ الذعقود فذي
فذي Berry Lasو Heras ل وطذبقا . (2013 لذلحذصالئذية، الذوطذني الهذد (ع جئذديذد بذشكل الذظاهذرة هذذه مذن
حذدت الذتي

. ارلومة ئي اللئج ف ةئ هي أكبر دبرةجئ الروةف غيرع ف الةئ الهجرة
حركات ظاهرة

تذعر◌ّ ف . الذلجئذئ الذفرد وظذروف " "لجئذئ مذفهوم تذة بذدق تذديذد يذجب الذفةئ لهذذه الذصوصذيات نذفهم
لذكي

التالي: بالعتريف ئ اللئج هو م ن (OACDH, 2012) ئي اللئج بوضع الاصة
تةي تاق الف

إلذى النذتامء وأ الذقومذية، وأ الذديذن، وأ نر، الذعص بسذبب لذلضذطاهد الذتعرض مذن يذبرھر مذا لذه خذوف بسذبب الذذي
شذخص إنذه
ذذك ل بسذبب يسذتطعي ول الذعاتدة، تذامذته إق بذلد وأ جئنسذيھت بذلد خذارج وهذو سذياسذي، أر ی إلذى وأ مذعينة، اجئذتامعذية
لذفة طذائ

(unhcr-arabic.org). لطاهد لض العترض خشية إل ھی عالودة وأ الد لب ذ كل بحامية ظ يستل أ ن يريد ل وأ و الف

عذدد (ACNUR,2013) الذلجئذئي و لذشؤن التحذدة لذلمم الذسامذةي الذفوضذةي د عذت 2012 عذذام أوخاذذر
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وفذذي
الذعربذية اولذمهوريذة ا اولذعرق اولذصومذال أفذغانسذتان مذن مذنهم %5 5 . لجئذئ وي مذلن 15 .4 ب الذعالذم
حذول الذلجئذئي
تذقدي ت 2011 عذام فذفي (2012) الذلجوء ت لذكب الذيرة خ الذرسذمةي لذلبيانذات ووفذقا إذبانذيا س فذي أمذا .
اولذسودان الذسوريذة
،(25 9) نذيجيريذا ،(444) كذوبذا ،(5 5 0) الذعاج سذاحذل مذن خذصوصذا الذدولذية الذمايذة طذلبات ھوذذه الذلجوء
طذلب 3422

الذترتذيب أن غذير الوروبذي الذاد ت دول مذن 13 الذرتذبة تذتل إذبانذيا س كذانذت تذام الرق بهذذه . (133)
وفلسذطي (15 0) غينيا

. البدل سكان ددعل بالنسةب لات الطب ددع تار الب ع عبي نأخذ حالة في 24 ت الرةب
إلى يتراجئع

عذدد فذيه تذقدم الذذي الذكان هذي مذدريذد فذإن 2012 لذسنة
CEAR

الذلجئذئ لذساعذدة الذبانذية س الذلجنة لذبيانذات
وفذقا

ط بل 200 ب بذرشذلونذة مذديذنة ثذانذيا . لذلبدل جئذويذة كحذدود Barajas مذطار عاذتبار بسذبب ھوذذا 1282

الكذبر: لات الذطب
.62 ب بيسكاي خأويرا لا طب 15 1 ب بلنسةي وبھدعا لا طب 184 ب س ةتب
وثالثا اللجوء
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ليسذت إذبانذيا وس لذلمهاجئذريذن قةل السذتب الذبدلان عذلى مذهمة ا تذأثذيرت هذذه الهجذرة لذركذات الذال
بذطبةعي
مذشكل يذطرح مذا لذبانذية بذاس نذاطذقة غذير بذلدان مذن و مذهاجئذرن أشذخاص إذبانذيا س إلذى يذصل حذيث الذال
هذذا فذي اذتثناء س

. (Navaza, 2010) العمومةي للخدمات ل االت مختلف في
تواصل

الذبدل وثذقافذة بذةغل الذعرفذة ل عذ الذلجئذئي فذةئ تذتوفذر أل الذعتاد فذمن ف الةئ بهذذذه الذذاصذذة الذذظروف
ب بسذذب
تذذد ق السذذياق هذذذا وفذذي . ( Las Heras, 2012) الذوصذول مذكان يذعرفذوا أن و دن و يذهاجئذرن لتها غأذذیب
ب بسذذب ق السذذتلب
اذع مذون تذانذونذية ق غذير وضذعةي فذي و الذهاجئذرن "يذواجئذه
يذلي: مذا إلذى

2005 عذام
فذي

(OMS) الذعالذية الذصحة مذنظمة
أشذارت

إلذى بذالضذافذة الذالذية و الجئذتماعذية اولذصعوبذات الذتميز إلذى تذعود اذع الذون ھوذذه ي الذطةب بذالذعنايذة الذتمتع
ع تذصب عذديذدة
الذعالذم أطذباء نذر ش 2009 عذام فذي الذاه تج نذفس وفذي . (Navaza, 2010) " اولذثقافذية الذلغويذة الذتلفذات وخ
دالاريذة الذواجئذز
الذذاجئذذز نذذد أكذذثرھأذذمةي اذ ت حذذواجئذذز عذذرة ش بذذي ومذذن الذذصحة ل عذذ لذذلحصول الذذواجئذذز ھأذذم ل عذذ
تذذعكس اذذة درس

تع الواق هذا ع ل و من ددعت مؤلفون يؤكد . (Navaza, 2010)

الغلوي

Barsky, 1993; Barsky, 1996; Fenton, 1997; Fenton, 2004; Inghilleri, 2005 ; Kolb & Pöchhacker, 2008;
Maryns, 2006; Mikkelson, 2000; Pöchhacker & Kolb, 2009; Pöllabauer & Schumacher, 2004; Pöllabauer,
2005 ; Pöllabauer, 2006; Watson, 1998.

لذغة يجهذلون الذذيذن لذلشذخاص بذالنسذبة خوذصوصذا اجئذتماعذية تذة عذلق أذة ی فذي أذاسذي س عذنصر
الذتواصذل إن
سذلبةي ا تذأثذيرت إلذى الذاجئذة هذذه تذؤدي تذد ق . (Las Heras, 2010a) الذلجئذئي حذالذة هذو كذما فذيه يذقيمون
الذذي الذكان
يذؤثذر تذد وق . الذيويذة ھأذميتها الذشفويذة الذترجئذمة تسذتمد هذنا ومذن . الذلجئذئ لذلشخص اولنفسذي السذدي
السذتوى عذلى
ھأذميتها اولذشفويذة التحذريذريذة الذترجئذمة تسذتمد هذنا ومذن . اولنفسذية السذديذة صذحتهم عذلى الذتفاهذم
فذي الذنقص هذذا
الذصحة مذفهوم يحذدد الذعالذية الذصحة لذنظمة الذدسذتور إن . (Las Heras) الذتواصذل تذتمكن الذترجئذمة أن
بذحيث الذيويذة
عوذذقليا دذذيا بذذن السذذلمذذة اكذذتمال مذذن حذذالذذة هذذي الذذصحة بذذل وحسذذب العجذذز أو الذذرض اذذدعام ن مجذذرد
"ل يذذلي: كذذما
الذشفويذة الذترجئذمة الذعنى هذذا فذي . «a state of complete physical, mental and social well-being»"
اوجئذتماعذيا
اولذتفاهذم الذتواصذل تذدةر ق أن بذحيث الذلجئذئي بذي الذساواة و الجئذتماعذية الذعدالذة تذقيق عذلى تذساعذد تذد ق
(والتحذريذريذة)

. إسان ون كمواطني ئاتهم ووابج تهم حقوق عمرةف م ن
تكنهم
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الذذاتذية سذيرتذه عوذلى بذه لذلمدقم ل الذطب عذلى يذعتمد الذلجئذئ صذفة عذلى الذصول أن ينسذى أل
ر الذضروی مذن
وصذول ضذمان فذي مذحوريذا دورا الذترجئذمة ع تذلب وبذالذتالذي . الذعني الذبدل فذي الذلجوء ت مذكب تذرار ق
سذيتم مذنها تذا اذطلق ون

. (Fenton, 2004) ف بالرض أو لجاب بای ل الطب ع ل در تقرر التي ت الةص الهات
إلى اللومة ع

الذصحي ومذجال الشذرطذة مذجال أذضا ی إونذا الذلجئذئي الفذردا حذياة عذلى يذؤثذر الذذي وحذده الذقضالئذي
الذال لذيس
الولذويذة لذها ق تذب ئذتماعذية الج اولذدمذات الذصحة ولذكن الذزلئذية لهذذه بذالنسذبة حذيويذا تر تذعب
الجئذتماعذية اولذدمذات

ق. الستلب التمع في اماجئهم ودن الفردا بحة ص تعتلق لها ن
طاللةق

أول فذي خوذصوصذا لذلغايذة وحذيويذا مذحوريذا دورا ع تذلب الذقطاعذات مذختلف فذي الذشفويذة الذترجئذمة
خذدمذات إن

صذوت إلذى الذترجئذم يذتحول حذيث غذيرهذا أو الذهنةي و اولذصحةي الذقضالئذية الذساعذدة عذلى الذلجئذئ
تذتضاء اق عذند ل اتذصات

. (Las Heras) ئ اللئج ومع س
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الئجئي ل اجمل في الشفوية الورتئجمة الوشفوية الترحيرية الرتئجمة في
ح البث 2.2

إطذلق أجئذل مذن " الذلجئذئي مذجال فذي الذشفويذة "الذترجئذمة مذصطلح تذترحا اق نذريذد الذقال هذذا فذي
سذابذقا ذكذرنذا كذما

دعة: ث لبحا ا الدرةس موضوع كان أه ن م ن الرغم و لع الال هذا في
لحث لب العدوى

Barsky, 1993; Barsky, 1996; Fenton, 1997; Fenton, 2004; Inghilleri,

2005 ; Kolb & Pöchhacker, 2008; Maryns, 2006; Pöchhacker & Kolb, 2009; Pöllabauer & Schumacher,
2004; Pöllabauer, 2005 ; Pöllabauer, 2006; Watson, 1998

فذي اذات الذدرس هذذه أن حذيث مذن ( Pöllabauer, 2006) الذترجئذمة اذات درس فذي كذبيرا قھاذتمامذا يذل ل
مذوضذوع إذه ن

) شذفوي مذترجئذم اذطة بذوس الذلجوء ل لذطب الذتماع س جئذلسات إجئذراء عذلى بذخصوص مذركذزة الحذيان
غأذلب وفذي تذع الذواق
. (Pöllabauer, 2006

المذر تذعلق لذو حذتى لذلجئذئي الذشفويذة الذترجئذمة حذول مذتكامذلة اذة درس أذة ی نذعرف ل الذوطذني السذتوى
عذلى
فذي الذوضذوع هذذا يذخص فذيما تذيةق دق اذات درس عذلى الن لذد نذتوفذر ل يظهذر مذا حسذب الذلجوء ل لذطب
الذتماع س بجذلسة

. دلا بن

الذلجئذئي مذجال فذي اولذشفويذة التحذريذريذة الذترجئذمة حذول دذة وتهذيی وصذفةي مذهمة اذات درس عذلى نذتوفذر
ولذكنه
Las Heras) تذذعةي الذذواق الذذمارسذذة ل عذذ يذذعتمد مذذنظور خذذلل مذذن عذذام بذذشكل الشذذكالذذةي تذذتناول
اذذات الذذدرس ھوذذذه

.(Navarro, 2010a; 2010b; 2011; 2012

الذتابذعة الذدمذات وصذف فذيها وذتم ی عذام بذشكل الذلجئذئي مذجال ُ◌يذذكذر (Abril, 2006) Abril أطذروحذة
وفذي
خذدمذة بذوصذف تذامذت ق Valero Garcés اذتذها وبذالذطريذقة . الذتسعينات1 اذة بذدی مذنذ الذوجئذودة حذكومذية
غذير لذنظمات

.(COMRADE) ن الاةی بس الدولة في ي الهاجئرن و ئي للئج الدفاع للجنة التابةع (SETI)
مترجئمي

ل خذاصذة بذصةف الذلجئذئي مذجال فذي الذشفويذة الذترجئذمة عذلى ومذركذزة اذعة وس اذات درس وجئذود عذدم
بسذبب
الذشفويذة الذترجئذمة مذن الذنوع بهذذا الذاصذة الحذتياجئذات و الذصوصذيات هذي مذا نذلحذظ لذكي جذريذبةي ت
بذيانذات نذتلك
مذذدقمذذو الذذترجئذذمون، (الذذلجئذذئون، فذذيها الذذشاركذذي لذذميع ل مذذختةف ي مذذطالذذب تذذقتضي ل الذذات
بذذختلف الذذشمولذذة
الذترجئذمة خذدمذة لن الذال هذذا فذي الذباحذثي اذتباه ن إذلء ی يذجب أن نذعتدق إذنا ن . الذؤسذسات) عذن
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الذسؤولذون و الذدمذات
أن الذهم مذن خأذرى جئذهة ومذن . الذدمذة هذذه وجئذود بذعدم السذبةب تذب الذعواق إلذى الذتباه ن ئذيه تذوج إلذى
إضذافذة بذارمز أمذر
مذترجئذم اذطة بذوس لذلجئذئي النفسذية الذلضطرابذات عذلج عذمليات إلذى الذتباه ن وجئذه تذد ق الذنفس عذلم
مذجال أن نذلحذظ

شوي ف
Björn, 2005 ; d' Ardenne, Ruaro, Cestari, Fakhoury, & Priebe, 2007; Miller, Martell, Pazdirek, Caruth, &
Lopez, 2005 ; Tribe, 2002; Tribe & Morrissey, 2003; Tribe & Morrissey, 2004; Tribe & Keefe, 2009; Tribe
& Lane, 2009; Tribe, 2009

إسبانيا في اللجوء منظمات واتاد الداخلةي؛ لوزمارة الابع ت ( OAR) اللجوء ك لبت والشفوية الرحيرية ت الجئمة رت خدمة تدمت ق الي ت (ACCEM) للهرجة
السبانةي اللجنة 1منظمة
والذشفويذة الحذريذريذة ت الذترجئذمة خوذدمذة (COMRADE) السذبانذية الذدولذة فذي والذهاجئذريذن لذللجئذئي الذدفذاع ولذنة (CEAR)؛ ئذئي الذلج لذساعذدة السذبانذية
والذلجنة (FEDORA)؛

.(Abril, 2006: 115 -117) الدفاع لنة خ دال 1991 عام في لها إنشائ ت
لي اات
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الذذياة جئذذودة عوذلى الذشامذلة الذصحة عذلى الذشفويذة الذترجئذمة تذأثذير مذباشذر بذشكل يذعالذج لذم ذلذك
غرذم

. قةل مب اات درس في عليه سنركز الرم هذا أما . ئي للئج

أن بذحيث مذعاصذرة هذموم عذلى تذرد لذها ن ضذروريذة الذوضذوع هذذا اذة درس أن نذعتدق الذباب س هذذه
ولذكل
هذذا إن . اذتذه الذفرع فذي وكذذلذك مذجتمعنا فذي الذرھاذن تذت الذوق فذي أذاسذي س بذشكل مذطروحذة ظذاهذرة هذي
القسذريذة الهجذرة
نذقدم ذلذك عذلى وبذناء . اولذشفويذة التحذريذريذة لذلترجئذمة الكذاديذي الذنطاق وفذي الذتمع جئذميع فذي
بذالذكاد مذجهول الذال
بذالذترجئذمة الذاص الذبانذي س الذنطاق مذن مذبدلئذي ا تذترب اق خذلل مذن الذفراغ مذلء فذي نذساهذم أن
بذقدص اذة الذدرس هذذا

. ئي اللئج مجال في شوةي الف

الئجئي" ل اجمل في الشفوية الئجمة "رت خح الطصطل
اقارتح

2.3

الئجئي ل اجمل في الشفوية الرتئجمة أعاد ب 2.3.1

الذتدقي هذذا وذتم ی الذترجئذم اذطة بذوس الذميزة ل الذات وتذفريذق لذتصنيف شذامذل نذط الذتواصذلي الذنظور مذن
Alexieva يذقدم
) هذي: دلئذل ل هذذه . الذبةئ عذلى وكذذلذك الهذدف الذنص عوذلى الصذلي الذنص عذلى الذنعكسة الذتواصذل
دلئذل ل خذلل مذن
حذدود (6) الذنصةي، الذتراتذيجيات س (5 ) الذنص، نذوع (4) الذوضذوع، (3) الذشاركذون، (2) الذشفويذة،
الذترجئذمة نذوع (1

. التواصل ده ف و(7) اولزمن الكان
الذشفويذة الذترجئذمة أذوعا ن لحذديذد ت ل مذختةف أبذعاد ثذمانذية وذقدم ی Alexieva خذط عذن Pöchhacker يخذرج ل
(7) الذشاركذون، ( 6) الذادثذة، ( 5 ) (الذثقافذات)، الذلغات ( 4) الذتقنةي، (3) الذنطاق، (2)

الذوسذيةل، (1)

ل: الذتةف

(Alexieva) الذنص نذوع بذوضذوح: فذقط شذيئي عذلى الذؤلذذفان يذوافذقان مذلحوظ هذو كذما . الذذشاكذذل
و(8) الذترجئذم

. الاركي ش إلى بالضاةف (Pöchhacker)

اولادةث

هذذه مذن تذا اذطلق ن لذه ن الذشاركذي نذاحذية مذن الذشفويذة الذترجئذمة أذوعا ن سذنتناول اذة الذدرس نذتالئذج
يذخص فذيما
الذلغات، إتذقان أن Alexieva تر يذعب . الذتواصذل حذالذة فذي الذعنةي ا الطذرف حسذب الذترتذيب تذديذد لذنا
يذكن الذناحذية
الذترجئذمة عذملةي مجذرى فذي حذاسذمة عذناصذر تذكون فذيها الذشاركذي عوذدد اولذدور الجئذتماعذية،
اولذالذة الذشاركذة، و
و یھ التواصلةي في ممول ش طكرف شوةي الف الترجئمة عمليات في الاركي ش تار عاب إلى النهج هذا
وفع دی . شوةي الف
كذما (الذقدةر) الذساواة عوذدم الذساواة وبذي اذعة الذوس الذشاركذة ووجئذود الذشاركذة عذدم وبذي اولذقرب
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الذبدع بذي تذتراوح
ا وھالذدف تذركذة الش ا ھالذدف بذي الذتراوح إلذى بذالضذافذة الذشاركذة عوذدم الذشاركذة وبذي الذديذة
عوذدم الذديذة بذي

. النيابةي أو الشخصةي اليزة وفي الاركي ش حالة في الساوة
التواصليات: في

Pöchhacker يلّ◌ح .
التضاربة

اذظر (ن نذد أن نسذتطيع الذلجئذئي مذجال فذي الذشفويذة ئذمة الذترج مذسألذة إلذى بذالنسذبة Pöchhacker لبذعاد
تذبعا
الذاكذم (2) مذثل الذشفويذة لذلترجئذمة ل مذختةف تذات وذطاق ن بذريذة) (الش الذوسذيةط (1) الذتالذية: البذعاد (1

الذذصوةر إلذذى
الجئذذتماعذذةي الذذدمذذات ومذذكاتذذب ر الذذداس و (CIE) الجئذذانذذب لجذذز ومذذراكذذز الشذذرطذذة ومذذفوضذذيات
تيات السذذفش و
اولذفوريذة تةي (الذتعب ل مذختةف تذقنيات (3) . غوذيرهذا عالذلن لذوسذالئذل الذقابذلت و الذكومذية غذير
الذنظمات ومذكاتذب
اولذذذتكلم الذذغلويذذة طقات الذذب ومذذذختلف الشذذذاةر ولذذذغات الذذذتكلمة ) الذذذغلات (4) . الذذرلئذذةي) اولذذترجئذذمة
الذذهموسذذة و
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الذذشاركذون (6) . (. . . الذذقابذذلت و الجئذذتماعذذات و اولذذنقاشذذات (الذذكلم ل الذذتةف الذذادثذذات أذذوعا ن ( 5 ) .

بذالذعامذية)
عامذيون الذذص اولذترفذون الذذترفذذون وشذذبه ا بذذالذذذت الذذغرض لهذذذا ) الذترجئذمون (7) . ؤذذسات) الذذس
ومذذثلو (الذذلجئذذئ
الذذغلات مذذعرفذذة اذذع، الذذوس الذذطصلحات سذذّ◌لم الذذدور، الذذتوتذذر، الذذيزة، ب (بسذذب الذذشاكذذل (8) .
بذالذتأهذيل) اولذترفذون
السذتمرة الشذبةه الذثةق، عذدم ادلئذم، خذوف مذن يذعانذون أشذخاص مذع الذعامذلة إلذى بذالضذافذة أصذلها

كذان أذا ی السذتعمةل
إلذى ئذة الذاج النفسذية، الذالذة اضذطرابذات مذؤلذة، حذكايذات لذلغايذة، مذطالذب نذطاق فذي عأذمال بسذبب
مذشاكذل إلذى إضذافذة

. إولخ) الشكاليات الطوارئ، ل حات العمل، لخطيط ت الدقةر دعم العباد، العتاطف، ئ، اللئج ثةق
ع ل لول اص

خذلل مذن خوذصوصذا الذشاركذي (6) بذعد خذلل مذن ئذئي الذلج مذجال فذي الذشفويذة ئذمة الذترج ي تذلل
تذترحا اق يذتم
ث يحذذد حذيث (2) شوةيذة الةذف ئذمة الةذترةج ل ةمذجات يحةذدد الةذدعب ةهذذا أن ةحذيث ةمذن الةذلةجئذئ ةھوذو
ةفذيها ةمذعني ر ةمذشاك

. غويرها (8) الاكل وش (5 ) اولادةث (4) الغلات يحدد الذي ر الاك ش هو ئ اللئج ذلك إلى
إضاةف . التواصل

أن ر الذضروی فذمن الذذكذور الذفراغ مذلء بذغةي " الذلجئذئي مذجال فذي الذشفويذة "الذترجئذمة الذصطلح
تذقدي بذعد

. شوةي الف الترجئمة اات دلرس العام الال في يظهر الذي شوةي الف الترجئمة سياق
لهذا إطارا نحدد
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ئ اللجئی ال مج في الشفوية الترجئمة أاعبد :1

الوةر ص
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الشفوية ئمة لرج ات دراسات إطاار في ئئي لج ل الشفوية ئمة لرج ات
موضع 2.3.2

الذذي الجئذتماعذية الذدمذات تذطاع ق فذي الذشفويذة لذلترجئذمة الذرجئذعي الطذار نسذتعمل تذترحا لذلق محذدد
مذوضذع بذغةي

. لرع لف العالي الطار في عمروف ھوكاذ Community Interpreting ز الليةی ن
بالةغل يسمى

الذدمذات فذي الذشفويذة الذترجئذمة كذانذت تذد ق الذلجئذئي، سذياق فذي الذشفويذة الذترجئذمة فذي الذالذة عذكس
عذلى
بذي الذتواصذل تسهذل الذتي الذشفويذة الذترجئذمة نذوع (Abril) يذعر◌ّ فذها . عذديذدة عذقود مذنذ اذات الذدرس
هذدف الذعمومذية
اولذتربذويذة الجئذتماعذية و دالاريذة و اولذطبةي الذقضالئذية اولذدمذات الشذرطذة خذدمذات أي ـ الذوطذنةي
الذعمومذية الذدمذات
لذغويذة تذليات أق إلذى يذنتمون عذادة اولذذيذن لذلبدل الذرسذمةي بذالذلةغ الذناطذقي غذير الذدمذات مسذتخدمذي
وبذي ـ اولذديذنةي

. اولصمان اولسوحا وماليا اوجئتماعيا سياسيا و ومهاجئرن الصلةي بغلتهم الناطقون
أصليون سكان وثقافةي:

الذوطذني السذياق عذلى يذعتمد لذه ن دعتذل لذلی تذابذل وق عذام هذو الذتعريذف هذذا إن (Abril، 2006) يذرح ش
كذما
فذي الذشفويذة الذترجئذمة تذنتمي تذيق الذدق تذه وفذرق الذتعريذف هذذا وحسذب ولذكنه . الذطّ◌بةق اذة رس الد ئ دلل ل
عوذلى بذه الذقصود
الشذرطذة (مذجال ل الذات نذفس يذشاركذان لذهما ن الذعمومذية الذدمذات تذطاع ق فذي ئذمة الذترج مذجال إلذى
الذلجئذئي مذجال

. إولخ) اولتربوي الجئتماعي اولال ادالةر ومجال اولصحي
القضالئي اولال

الذترجئذمة مذن جئذزءا "تذشكل الذلجئذئي مذجال فذي الذشفويذة "الذترجئذمة ( 2 (الذصوةر أن يذقترح الذعنى هذذا
وفذي
الذشفويذة الذترجئذمة مذثل خأذرى الذشفويذة الذترجئذمات ل مذجات جئذانذب ذولذك الذعمومذية الذدمذات تذطاع ق
فذي الذشفويذة

. الشرطة مجال في شوةي الف اولترجئمة الجئتماعةي دالامت في شوةي الف اولترجئمة
اولصحةي القضالئةي
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عالمومية ا المدت في الشفوية ئمة الترج :2 الوةر ص

اشة النق و اة الت .3

يذصابذون تذد ق الذذيذن لذللجئذئي بذالنسذبة خوذصوصذا اجئذتماعذية تذة عذلق كذل فذي أذاسذي س عذنصر الذتواصذل
سذابذقا أرذنا ی كذما
التحذريذريذة الذترجئذمة خذدمذات تذكون وبذالذتالذي . الذتواصذل تذدةر ق عذدم بسذبب اولنفسذية السذديذة
صذحتهم عذلى بذتأثذير

. العمومةي دالوامت ئ اللئج بي ع تال الف حالة في الوجئود التواصلي الفراغ لء ل
ضرورةي شوةي اولف
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ةيذقترح وكةذذلةذك . ةلذلةجئذئي شوةيذة الةذف ئذمة الةذترةج وضةذعةي ةمذن ةنذظري ةبذشكل ا تذترب الةق ةالذقال
ةهذذا ع وذس ةی
الذعمومذية الذدمذات تذطاع ق فذي الذشفويذة الذترجئذمة إطذار فذي " الذلجئذئي مذجال فذي الذشفويذة "الذترجئذمة
الذصطلح اذتخدام س

. الترجئمة اات درس طناق في كيرا ب قھاتماما يل ل سياق ع ل
التركيز ئ ألج م ن

الذماعذات لذكل ـ للتحذدي جذريذبي ت أو نذظري إطذار أي يذوجئذد ل الن حذتى سذابذقا، الذوضذوع
ُ◌عذرض كذما
الذرتذذبط ـ الذؤسذسات عذذن الذسؤولذون و الذذدمذات ومذقدمذو الذترجئذمون و الذلجئذذئون الذلجوء:
ا إجئذراءت فذي الذذشاركذذة
(الذقانذونذية الذشفويذة الذترجئذمة مذن نذوع هذذا فذي الذتركذة ش ل الذات كذل
فذيه وذدمذج ی

الذلجئذئي مذجال فذي
بذالذترجئذمة

الذوجئذودة الذشفويذة الذترجئذمة ل مذجات جئذميع دإمذاج إلذى تذترحا الق هذذا يذقدص . إلذخ) الجئذتماعذية،
اولذدمذات اولذطبةي

. الترجئمة اات درس مجال في الفراغ مء ل في ر ياك ش أن ق بدص لويما س
ئي اللئج سياق في

البحثي الرشوع اقارتح .4

سذياق فذي الذبحثي الذفرع هذذا وتذطور زذز تذعی أجئذل ومذن
يليوغذرافذي الذبب ئذع الذرج

فذي الذفراغ مذلء وبذغرض تذع الذواق
هذذا مذن

علذطاء اولتجذربذة الذلحذظة عذلى يذعتمد مذروع ش ھوذو الذبانذي س السذياق فذي بذحثي مذروع ش إجئذراء يذتم
حذالذيا الذلجئذئي،

حذياة وجئذودة صذحة عذلى الذشفويذة الذترجئذمة دور إلذى كذما إذبانذيا س فذي لذلجئذئي الذشفويذة الذترجئذمة
حذالذة إلذى إجئذابذات

. ئي اللئج

السذتوى ل عذ سذواء مذزدوجئذة مذنهجةي عذلى عاذتماده هذي الذبحث لهذذا اولذديذدة الذهمة ا الذيزت
بذعض
فذي يذنصح (وهذكذا يةي اولذكف الذكمةي الذقاربذات بذي التجذريذبي السذتوى يجذمع .
الذنظري السذتوى

ع ل أو
يي التجرب

السذذتوى أمذذا . Hansen (2005 ) Hertog (2006); Gile (2009), Pöchhacker (2011), Hale&Napier الذذفرع
هذذذا
اذات دورس الذترجئذمة اذات دورس الذنفس عذلم مذجال مذن الذفهومذية الطذر و/أو ل الذتةف الذنظريذات تذركذيب
فذيدقم الذنظري

. للسلم

أو ل الذذتةف فات الذذئ أي الذذريذذن خ نذذظر وجئذذهات تذذضمنّ  ھوذذو خآذذر كذذبير الذذبحثھاذذتمام لهذذذا
وكذذذلذذك

التالةي: العامة ادھال ف الروع ش هذا يلحق عالنى وبهذا . اللجوء ا بإئجراءت النيي ع
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. إانيا بس في ئي للئج شوةي الف الترجئمة حالة ع ن البحث أ:
الدهف

. فيها الاركي ش طرف م ن ئي للئج شوةيھأوميتها الف الترجئمة لهوم ف ي التحلل
ب: الدهف

. الجئتماعي الرفاه وبي شوةي الف الترجئمة بي الوجئودة ت العلةق ت لیل
ج: الدهف
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و السجن في البيات نجن النزيلت عم
ص التوال

ميدانية
رداةس

Carmen Valero Garcés
Esperanza Mojica López

ألكل جامةع
خخص الل

الاسجني الانظام فاي ت زال الانی عادد إلاى ت لالحصاصائايا بالاباناي س الاوطاني الهاد ع ت أشاار 2011

عاام فاي
هااتاه كال الاائاة. فاي 57 بنسابة أي أجانبي، أصال مان 1921 باينها مان جااناية 3367 إلاى وصال قاد
الاذي بالاباناي س
أن ياكن الاتواصال عاائاق أن بايد عااتقالاهن، لاظة مانذ فايها تاتاباعن الاتي الاقضةي عالى ع الطال
حصاق لاهن الانساء
ماؤهالي ماترجامي عالى الاتوفار عادم إلاى بااباقة س ت بااا درس ت أشاار تاطبيقه. مان يحاد أو الاقاناون
تاطبيق و دن ياحول
ي تالل هاو بااة الادرس هادف إن خأارى. ت بااتراتايجيا وس ماوارد ُ◌تساتعمل السابب ولهاذا الجااناب
الاسجون زء لانل
باالضاافاة الاالاي الاواقاع عالى قارب عان الاتعرف
باغةي بادرياد،

Alcalá-Meco الاسمى الانسوي الاسجن فاي
الاوضاعةي

اللول. إجاد ی بو لبس دجة دی ماريع ش جإراء في
بالهام س إلى

ت. جانيا وساء ن جنائي مجال شوةي، ف ترجمة دالللية:
خمات الكل

Abstract:

The Spanish National Institute of Statistics reflects in its most recent data that in 2011 there
were 3,367 female offenders in the Spanish penitentiary system. Of those, 1,921, or 57%, were
foreigners. All these women are granted the right to information regarding their criminal proceedings
from the moment of their arrest. However, communication barriers may prevent the enforcement of the
law, or reduce it to a minimum. According to our data, there are no professional translators or
interpreters available to work on the cases of foreign offenders, so other resources and strategies are
used. Our main purpose is to analyse the situation in the Alcalá-Meco women´s prison in Madrid, Spain
—as part of a wider project which is still in progress— in order to know the reality of communication
with non-Spanish speaking female offenders first-hand and cooperate towards the development of
projects and solutions to solve the communicating disadvantages.

Keywords: Interpreting, detention settings, female offenders.
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السجني الال خ ادل الاوتصل . التقدي . 1

الوروبااي، الاااد ت إلااى تاانتمي خأاارى أوروبااةي دول غاارار ل عاا الاايرة، خ ت عااريااا الش فااي
بالاابانااي س الااتمع عاارف
ت الاتنقل ع ارتافا عالى زاادة ی التاصال بواائال س وتاطور الاهاجاريان تادفاق ماوجاة إلاى بلااس بااس
تاعود جاذرياة ت تاغيرا
بالاباناية س الاسجنةي الاساكانة أن حصايث الاسجون، نازلء خاصائاص عالى ت الاتغيرا هاذه
اكسات عن وقاد بارياة. الش
وطانةي كاان باعدماا الاائاة، فاي 30 ال تافوق وبنسابة ت النسايا ماختلف مان نازلء تاضم قاليةل ت
بانوا س فاي أصابحت
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.(Almeida et al. 2006: 23) الكاوداور و الازائار و وروماانايا وكاولاومابيا الاغرب مان زء الانل ء هاؤل
غأوالب صارفاة.
بااة، الادرس هاذه ع ماوضاو هاي الاتي الانسوياة، الاساكانة عالى ركازناا ماا اذإ الاظاهارة هاذه ت بااتمر س
فاقد يابدو ماا عوالى
الاوطاني الهاد ع حصساب بالاباناي، س الاسجني الانظام فاي الجامالاي عادھداا أن إلاى تاير ش الاتوفارة
ت الاعطيا أن ناد
الاائاة. فاي 57 بنسابة أي أجانبي، أصال مان 921.1 باينها مان جااناية، 367.3 إلاى 2011 بانة س وصال قاد
ت، لالحصاصائايا
الاتولاصل عاائاق أن بايد عااتقالاهن، لاظة مانذ فايها تاتاباعن الاتي الاقضةي عالى ع الطال حصاق لاهن
الانساء هااتاه كال

تيقه. بط م ن يحد أو القانون تيق بط و دن يحول أن
يكن

باااة الاادرس هااذه عااليه تاادور الااذي الااعام السااياق حصااول لااة عإااطاء يااعتي الاانةطق، هااذه فااي
الااوض ب قاال
الاتي ت بااا الادرس ناادةر ق وتاب ع. الاوضاو فاي باهاب لالس هانا ياتسع ل الاال لن ناظرا وماوجازة
بارياعة س لاة بواتكون س
ماثل الاال هاذا فاي الوروباية ت بااا الادرس ع لابض ناير ش أن ياكمن ھوانا الجااناب. الاسجون
نازلء لاظاهارة تاطرقات

Cheney( بااااة درةس و Pourgourides et al بااااة)1996) ودرس Green(1998-1991(

بااااة ودرس
Ellis(1998( بااااة رةس

د

Van Kalmthout et بااة ودرس Bhui (2003-2004-2006( بااة ودرس Tarzi and Hedges بااة)1990-1993) ودرس
(1993

و Baixauli (2012( مان كال ت بااا دورس دكاتوراة أطاروحصاة إلاى الشااةر بانا الاذيار مان بالاباناي، س
ع الاصدی عوالى .al

.Martínez-Gómez

اولاتي زاة إاليی ن ماراكاز باتة س فاي الجااناب الاسجون نازلء فايها ياتخبط الاتي الارئيساية الاشاكال
تاشخيص أن

السجون. في الالةي الوضعةي لنا تلخص أن يكن (2006) باته درس إطار في
Bhui لها طترق

. السجنية) السؤسسة وحل أو القانوني النظما (حول خمات اللعول انلادعم
.1

. الناجنب) قسم ع ن الصادةر دحمود الغري اولعتقال الطرد (كقارارت البهةرج
خق تتلعل مل كاش

. 2

. اخلرى) اشل الك تفامق م ن زييد م اعل (ووه خغة الل
ك مل ش

. 3

. السةر) م ن (خاصة زعة اللل . 4
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. وة اللعقب ق ءاض عند اولهني النجتماعي لدماج ان أنجل م ن
التكوين خة قل

. 5

اولخلللل اللللعنصريللة حللد إلللى أحللاينللا تللصل الللسوجن مللوظللفي طللرف مللن لقئللقة غللري
ولخللات سللك
. ابلحارتم

. 6

فااي الااقلق تااثير مااواضاايع Martínez-Gómezهااي و Baixauli وحصسااب ماادتخاااةل الااشاكاال هااذه
لةي غأااب

يلي: لا تي ب الالةي ت ترعيا الش حصول ةل فإن هنا تهمنا التي هي الثالةث النةطق وبان
ن. بالاةی بس السجون

ةقااةناون ةباثابةاة ةهاو اولةاذي 02/1926 باتارياخ 1996/19160 الالكي باوم الارس باوجاب الاصادر الصالحصاي
الاقاناون
الاقاناوناية ت الاقتضيا مان داد الاعی ياتضمن 09/1926 باتارياخ الاصادر 1979/191 الاتنظيمي لالقاناون
وتانفيذي 7)تاوضايحي و 1 (الافقرتاان 41 و 27 و 26 و 5-15 و 1-4 كاالاودا الجااناب زء الانل ماع
الاتعامال كايفةي عالى صاراحصاة تانص الاتي
242-2-خ. و 197 و 2-135 و 3-127 و 1-123 و 2-118 و 4-65 و (5 و 4 و 3 و 2 ت (الفقرا 52 و 3-49 و 46 و 2-43 و
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لالقيام ماؤهالي أاهم ن ياعتدق الصالحصاي الاقاناون لن ماترجامي إلاى ياتحولاون الاسجون
وماوظافي زء الانل أن بادي

ماساعادة إلاى لالجوء مافتوحصاا الاباب ياترك الاقاناون فاإن الاشفوياة باالاترجامة الاقيام ياكن ل أاه ن
وباا الارئاية. باالاترجامة

. RITAP 2012 القنصلةي ت ادلما

الاقاناون يانص ت، الاالافا وزجار ت الاعقوباا لصادار الاسجون ادإةر طارف مان اةعب الت الساطرة
إطاار وفاي
كاان حصاالاة فاي " الاادة هاذه فاي جااء فاقد باترجام: بالاتعاناة س إماكاناية عالى خ الافقرة 242 ماادتاه
فاي الصالحصاي
صحة الااف 40 الاعدد بامةي الارس (الاريادة خآار" زال بانی أو باوظاف بالاتعاناة س ياكن بالاباناية س الالةغ
يجهال زال الانی
ياتوفارن ل هاؤلء لاكون لايس باالاترجامة لالقيام إماكاناية زء اولانل لالموظافي الاقاناون يافسح أن
الاذهال ومان .( 5423

لهاذا باالاترجامة ياقوم مان يتخاذه الاذي باالاقرار ھراينة ق تاب اولادقاة الانزھااة لاكون بال باها لالقيام
الالمز الاتدرياب عالى

ت. بالذا الغرض

الاتةعب الاطرياقة إلاى الاكافاية باالادقاة تاتطرق لام الاادة "فاإن 2012 بانة س الاصادر RITAP تاقريار فاي جااء
وكاما
ماعاياير إلاى إضاافاة ماترجام فاي باالاق الاتعلق الاتقني عادم إن الاركاز". ماديار ياد فاي وتاتركاها ت
الاال هاذه ماثل فاي

التواصلي. الفراغ هذا ل بئ يها عوی دعوم ادالةر ج لھ تي ب ت تارا عاب كلها الودة ت
وضمانا التيار خ

باالاق الاتعلق و 2010 بانة س مان أكاتوبار 20 باتارياخ الوربايي اولالس الابرلاان عان الاصادر الاقاناون
وهادف ی
بانة س مان أكاتوبار فاي بالاباناي س الاقاناون تابناه الاذي الاقاناون ھواو الانائاية الاقضاياا فاي اولتحاريارياة
الاشفوياة الاترجامة فاي
ت اولاالسا الشارطاة بااتنطاق س فايها باا الانائاية الاقضاياا ماراحصاال كاال فاي شويااة الااف الاترجامة
ضامان إلااى ،2013

فاي الاق ع يافل حصاتى باية، بالااس س لالوثاائاق التحاريارياة الاترجامة ضامان ياتوخاى كاما ع بالاتما س ت
وجالسا الاقضائاية
إلاى الاقاناون فايه خارج الاذي الاوقات فاي و الالةغ. حصااجاز عان الانظر باغض الانائاية، الاقضاياا
ماراحصال كال خالل الانزھااة

ندقمها. التي با الدرةس أكدته كما خآر، ااه ت في يسير الواقع أن هو اللحصظ فإن
التنفيذ صيز ح

اولنهجية اده الف النموذنجي: الرشوع .
2
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C.P. Madrid I السمى النسوي السجن في بها قمنا التي النموذجةي للتجربة نطترق بوف س الوالةي
ت صحا الف في
الاعلمي الابحث ھواما باي بأااس س هادفاي تاقيق التجارباة تالك وتاتوخاى . Alcalá-Meco ةباسجن
ةكاذلةاك العرف و
ت ماجال إطاار فاي وتادخال الاعموماية ت الادماا ع قاطا فاي صي الاتخص اولاشفوياي الاقاناونايي
الاترجامي وتاكويان

. ألكل لامةع التابع الثالث السلك
برنامج إولى

FITISPos لموةع التابةع العلمي
البحث

الالةغ يجهالن الالواتاي ت زال الانی اوقاع عالى قارب عان الاتعرف بااة الادرس هاذه وراء مان الهادف
واكمن ی
تاواصال باضمان الاكفيةل الالول ااجاد ی بوابل س الالغوياة الاساعادة فاي الااصال الانقص عالى
الاوقاوف باغةي اولاثقافاة

.2013 لسنة وونيو ی ار فری ب شهر بي ما المدتة الفترة في ع الرو ش
جإراء ت أع. ن

التالي: الشكل ع ل الولى ت اطلوا
ن وكات



115

فاترة قاضاء أجال مان اتافاقاية وتاوقايع بااة باالادرس الاقيام أجال مان الصالحصاي الاركاز ولاوج عالى
الاوافاقة طالب .1

الاعموماية. ت الادماا فاي اولتحاريارياة الاشفوياة اولاترجامة ت الاثقافاا باي الاتواصال مااجيساتير طالةب
لاصالاح تادريابةي

. ي كيرن ب ومجهودا وقتا مسبقا ل طتب
ي الراءن ج وكل

الابةل. وق تيان بالب س نوذج دادعإ
.2

ت. زارا الی برمجة .3

صحي الل رال زك وج ول خى عل ااولفقة
خب طل

2. 1

فاي يتجالى اولاذي الاتوخاى الول الانوعاي الهادف تاقيق هاو الولاى الارحصالة هاذه فاي هاذا الاوافاقة
طالب مان الاقدص

الال. هذا في العاملي أم ضحايا كانوا بواء س بالمر النيي ع الشخاص لكل التواصلةي ت
الاجيا ي ولل ت جمع

وقاد الصالحصاي. الاركاز مارافاق ولاوج فاي تتجالى الاتي ت الاصعوباا بااعاتبار وماعدقة ي باطةئ الاعملةي
وكاانات
إضاافاة بااة. الادرس بهاذه لالقيام الالمز الاترخايص عالى
الاصول مان

FITISPos لاموعاة تااباعي بااحصاثي خامسة
تاكن

ت باسا الاؤس باي الااجيساتير طالةب لاصالاح تادريابةي فاترة قاضاء أجال مان اتافاقاية عالى الاتوقايع
عواقب ذلاك الاى
الاشفوياة اولاترجامة ت الاثقافاا باي الاتواصال فاي الااجيساتير فاي ر تادس ماادة مان كجازء ألاكل
وجااماعة الاسجنةي
بام بارس الااجيساتير هاذا بان يادرس الالواتاي ت الاطالابا مان داد الاعی تاعاونات الاعموماية، ت الادماا ع قاطا
فاي اولتحاريارياة
تارجامة ت التافاقاية، هاذه وبافضل .(1 (الانساء Alcalá-Meco الصالحصاي الاركاز ماع 2013-2012

بااية الادرس الاسنة
ت. الجنبيا ت زل النی مع التواصل تسي في كيرا ب تدقما ل شكت اولتي الهمة
الوثائق م ن دع الدی

خة ال اولقب تاين السب ونجذ إعادد 2.2

ت الجانبيا ت زال الانی إلاى باتدقم س الاتي الاقابالة و بلاتبيان كااس ت الاعلوماا جامع بواائال س عإاددا الاتالاية
الاطوة وكاانات

الصلحصي: الركز موظفي إولى
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اوحصاد ا باجوب عانها الجااباة ياتعي ماغلةق بأائةل س نااحصاية، مان ت، زال الانی إلاى الاوجاه بالاتبيان س
تاضمن
عانها الجااباة ياكن مافتوحصاة بأائةل س خأارى جاهة ومان لحصاقا لحاليلها ت دقايةق ت ماعلوماا عالى
الاصول باغةي ذولاك
فاي تاوظايفها أو الاالاي هادفانا لاتحقيق مانها بالاتفادة س ياكن ماهمة ت ماعلوماا عالى الاصول
قاصد حصارياة باكل
أجاوباة. باعدة عانها الجااباة ياكن ماغلةق بأائةل س ت زال الانی إلاى الاوجاه بالاتبيان س تاضمن كاما
قلةي. مساتب ماشارياع
بالاتبيان س تارجام فاقد الم بالغتهم الجااباة لاهن ياتسنى وحصاتى بالاباناية س الالةغ ياتكلمن ل ت
زال الانی لاكون واظرا ن

تيان. بالب س بهذا ت المول ش هاته عترفها التي ت الغلا و یھ بةي اولروس ن اولروماةی ز الليةی ون
الصينةي إلي

وحصاول الصالحصاي الاركاز فاي الاعامالي حصاول ت ماعلوماا عالى لالحصول بايةل كاوس الاقابالة
ل بااتعمت س وقاد

لتي: مختف مقابلتي دادعإ المز م ن كان و دق ت.
زل النی
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الاناصاب، ماختلف مان الاال هاذا فاي الاعامالي ماعا باتجرى س الاتى ت الاقابال باينارياو س أول عإاددا ت
ھواكذا
و لالشؤن الاعاماة الاكتاباة تاقدماها الاتي ت الاعلوماا وحصساب الصالحصاية. الاراكاز لاكل الهارماي
الاترتايب صساب ح
ماختلف و ياتقدلن اولاذيان الاال هاذا فاي الاعامالي الاهنيي مان داد الاعی هاناك " الادخاالةي لاوزاةر
الاتاباعة الاسجنةي (MI, ت"(2013 صا الاتخص ماتددعة فارقاا باذلاك ماكوناي اولاصياناة اولاصحة
الاتخدال باي ع تاتوز الاتى الاناصاب
الارافاق فاي الاعامالي إلاى إضاافاة طابيا وطااقاما اجاتماعايي خواادماي نافسانايي أوطاباء حصاقوقايي
تاضم الافرق ھواذه

ت. ادلما ع ل اولقائمي الوظفي و با بالرةس لي الكف و
الدخالةي

عالى الاصول هاو الهادف كاان فاقد ت زال الانی ماع باتجرى س الاتى ت الاقابال باينارياو س عإاددا
ياخص وفايما
باطرياقة ت الاعطيا تالل أن وتساتطيع الساياق قارب عان ت الاباحصاثا تاعايان وحصاتى بالاتبيان س فاي
تارد لام ت ماعلوماا
أجال ومان الاال. هاذا فاي لالعدام ت بااتراتايجيا س وضاع أو باراماج علاددا تاوظاف أفاكار عالى
الاصول قاصد صاحيحة
الجااباة لاهن ياتسنى وحصاتى بالاباناية س الالةغ ياتكلمن ل ت زال الانی لاكون واظرا ن بالاتبيان س ماع
حصاصل وكاما ذلاك
باية اولاروس اولارومااناية زاة الاليی ون الاصينةي كاانات ھواكذا الم لاغاتاهن فاي صي ماتخص ماترجامي
تاوفاير ت فاقد بالغتهم

با. الدرةس في ل باعتمت س التي ت الغلا
هي

زاليارات ربمجة 2.3

أشارناا كاما ناساء كالهم خامسة الصالحصاي الاركاز لاولاوج تارخايص عالى حصاصلوا الاذيان
الاباحصاثي عادد كاان وقاد

التالي: الشكل ع ل ع وتوزت ثلةث إلى حصتي ص بي يوميا الرمجة ب ال صص ددع
ن وكات بابقا. س

عامة ت عملوما ع ل الوول ص الكان ع ل للعترف الصلحصي الركز في العاملي مع ي جأرت
ت مقابل .1

ن. بلاةی بابس ت الناطقا الغير ت الجنبيا ت زل النی مع التواصل حصول

السجن. اد لخ اة التویلص ھ جتن احصی عى ل و لوقف ل ت الزنيل عم أجريت ت ماقبل
.2

للترجمة بةي بالاس س ت بالتراتيجيا س حصول ت شروحصا إاء طع منها الدهف تكوينةي حص ةص
تخصيص .3

العوائق عى ل للقضاء مھؤلي مهنيي إلى الاةج إلى الوعي بيخ ترس في بالهام وس
اولتحريرةي شوةي الف

التواصلةي.
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النساء) ) Madrid I ردميد صحي الل رال زك ع ن نبذة .
3

الصالحصاي الاركاز فاي ت زال الانی عادد بالغ فاقد ،2013 ياونايو 4 باتارياخ الاصادر لالدولاة الاعاماة
ادالةر تاقريار صساب ح
و بإاباناية س جنساية مان الاائاة فاي 39.08 نازيالة، 522 إلاى بااة، الادرس هاذه ااة بادی عاند (الانساء)،
Madrid I مادرياد
زالة الانی الانسوياة الاساكانة الاتبار ع باعي خأاذناا فاإذا الاصدر نافس وحصساب أجانبةي. ت جنسايا
مان الاائاة فاي 60.92

مان الاائاة فاي 11.08 نسابته ماا ق يساتلب (الانساء) Madrid I مادرياد الصالحصاي الاركاز فاإن الاوطانةي
الاسجون عالى
مؤقتا التقةل ع ت زل النی احصتساب ت ما اذإو لدلولة. العامة ادالةر تسيرها التي ن بالاةی بس السجون
ت زل نی إجمالي
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الاهمة الارى خ ت الااطعيا باي
وماان

الارباع. مان أقال أي الاائاة، فاي 21.54 نسابته ماا ق يساتلب الاذكاور
الاركاز فاإن

فاي الاشاركاة عالى ياحفھزان ماا ھواو عاقوباة ياقضي ت زال الانی مان الاائاة فاي 59 أن نارياها، الاتي
بااة الادرس إلاى باالنسابة
قاضاء مان الاتهاء ن عاند الاهنة هاذه مازاولاة مان ياكنهم كاما ق الساتلب فاي ماؤهالتاهن واحسن ی
الابرماجة نالاطة ش
إلايها الاشار ت بااا الادرس إلايها تاطرقات الاتي الاعالاقة الاقضاياا مان ق ياب الاذي الجاتماعاي
اادمااجاهن ن وسهال ی الاعقوباة

بابقا. س

نسابة أن ناد الاتوفارة، ت الاعطيا ضاوء عوالى Madrid I مادرياد الصالحصاي الاركاز ت نازيال إلاى
وباالاعودة
زء الانل ماعدل فايها يابغل الاتي لالدولاة الاعاماة لالادةر الاتاباعة الاسجون فاي السجال الاعام الاعدل
تافوق الاائاة فاي 60,92

إحصاادى اولااغلوي الااثقافااي ع الااتنو ق وااب ی .2013 ر ماااس ت حصاا الااائااة فااي 30,65 نسااةب الجاانبةي
الصااول دوي ماان
ماا ھواو الاركاز ادلةر فارصاة الاوقات نافس وفاي تادياا ل شاكت الاسألاة هاذه إن الافةئ. هاذه تايز الاتي
الارى خ ت الاسما
داد فاالاعی اولالغوياة، الاثقافاية ت الاصعوباا إلاى فابالضاافاة لالتأقالم. ماجهود باذل ت الجانبيا ت
زال الانی مان ل ياتطب
الالغوياة الارواباط تاقوياة ل تاطتب الاعوامال هاذه كال بابانايا. باإس أقااماوا أو إصالحصاي باركاز نازلاوا أن
لاهن يسابق لام ھ مانن
هاذه تاقتضي إجاراءهاا، ت الاتي ت الاقابال خالل مان تابي وكاما ماعدقة. اذتاها حصاد فاي ماهمة
لسهايل ت اولاثقافاية
الاتعاياش تاطبيع الصالحصاي الاركاز فاي الاعامالي كال طارف مان الابعدي الادى عالى الاميز لالعدام
ماهنيا الاتزاماا الاالاة

اليومي.

أصاول مان الاائاة فاي 45,59 نسابة الاائاة، فاي 60,92 ھ نسابتن غ بالت الالواتاي ت الجانبيا زال الانی باي
ومان
إجامالاية مان الاائاة فاي 39,08 إلاى ھ نسابتن تاصل الاتي بالابان س ماكاناة تافوق مايزة ماكاناة وؤ واتبون ی
لتاينةي أمارياكةي
نسابة ت الالتاينيا ت المارياكيا و ت بالابانايا س ت زال الانی عادد بالغ بااة الادرس هاذه ااة بادی عواند ت.
الجانبيا ت زال الانی
إلاى وباالانظر الاتواصال فاي الساتعمةل الالةغ هاي بالاباناية س أن عااتبار عالى ھ ماعن الاتعامال بهال س ماا
ھواو الاائاة فاي 84,67

فاي 10,73) أوروباية أصاول مان ت نازيال عالى الاتبقةي الاائاة فاي 15,33 نسابة ع وتاتوز الاتركاة. ش
الاثقافاية باام الاقوس
تارباة الصالحصاي الاركاز هاذا ت خااصايا ل شاكت وقاد الاائاة). فاي 1,34) بآايوياة وس الاائاة) فاي 3,26)
إوفارياقةي الاائاة)

با. الدرةس بهذه للقيام خ ةبص

عان عأامارهان تاقل الاائاة فاي 22,22 أن أبان ،2013 مان ياونايو فاي الاصادر الاتقريار فاإن باالاسن
ياتعلق وفايما
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عأامارهان تافوق الاائاة فاي 28,54 أن ناد باينما بانة س 40 و 26 باي الاائاة فاي 41,12 عأامار تاتراوح
حصاي فاي بانة، س 25

ت نازيال بلااس بااس Madrid I مادرياد الصالحصاي الاركاز واأوي ی بانة. س 60 يافوقاون الاائاة فاي 2,11

وفااقط باانة س 40

بااتنا درس فاي إلايها تاوصالنا الاتي تالك ماع ت الاعطيا هاذه وتاتطاباق بانة. س 40 و 26 باي عأامارهان
تاتراوح ت ارشادا

ن. بالاةی بس ف عيرن ل اللواتي ت الجنبيا ت زل النی
حصول

ھالامةي غااياة فاي الصالحصاي الاركاز بااء رؤس باها داا زون الاتي ت الاعطيا ق تاب الاصدد، هاذا وفاي
ھ مانن 263 ت)، أجانبيا ھ مانن نازيالة(260 313 الاركاز ولاج ياونايو 4 و يانايار فاات باي ماا الامدتة الافترة
فاي أاه ن حصايث
و بادن الشاباب فائة مان
ھ مانن

51 و باانة س 25 عان ھ بانن س ياقل الادد ت زال الانی مان 55 باينما باواباق س
ھ لان لايس

مواجهته. يجب دتا ی ق ي ب العمل بوق س في يندمجن ت حص ؤء هل ي تأهل
إن بوابق. س
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الاتعليم بلااس بااس بااتدهفات س تاكويانةي نأاطة ش فاي شااركان الاائاة فاي 27,93 بااهامت س الااه، ت هاذا
وفاي
الالواتاي ت الجانبيا ت زال الانی عاكس عالى ت، زال الانی غلالبةي داي الاتن بااي الادرس الساتوى يابي
ماؤشار ھواو باي بالااس س

با. الدرةس هذه نتائج ذلك إلى ت أشار كما عال، باي درس مستوى ع ل يتوفرن حصيث
ن، بالاةی بس ف عيرن ل

اردالسة ناتقئج . 4

الولى الصة 4.1

عالى الاصول باغةي ت الجاراءا و الاهاتافةي ت الاكالاا و داة التمهايی ت الازياارا مان داد الاعی باإجاراء
الانسةق قاامات باعدماا
مان الولاى باالاصة لالقيام 2013 مان مااي 21 فاي الافرصاة غأاتنمنا الصالحصاي، الاركاز إلاى
الاباحصاثي ولاوج تارخايص
الاسجون أصاغر أحصاد عان كاثب عان الاتعرف قاصد الصالحصاي الاركاز فاي الاعامالي ماع
أجارياناهاا الاتي ت الاقابال

.Alcalá Meco-Mujeres I الصلحصي الركز وهو بإانيا بس في
النسوةي

الانقص مان الاد الاتالاية: ا ھالادف عالى خااصاة تادياد الش ماع الابحث، ع مارو ش تاقدي ت الاصة
هاذه وفاي
مان الافترة هاذه فاي خااصاة الانائاية، الاقضاياا ماراحصال كال خالل ت الجانبيا ت زال الانی ت
حصااجايا وتالبةي الااصال

مدية. ف وبرامج ت باتراتيجيا س وعض في بالهام وس ھ، حصياتن

يارفاون ش (الاذيان الجاتماعاية اولاادماة النفساية ي اولاطبةب الاترباوي الارف وش الاركاز ماديار شااطار
جهاته، مان
مجاموعاة عإاضاء امارأة") تاكوناي "أن و ع" الانو باي الاساواة " تاباعاا ھواما ع الانو ع باوضاو
ماتعلقي بارنااماجي عالى
بلاباناية بااس ت الاناطاقا الاغير ت الجانبيا ت زال الانی حصاياة حصاول مافصةل رؤياة عأاطوا حصايث FITISPos

الاعلمي الابحث
الاساكانة ماعدل أن ماثل الااضاية ت الاصفحا فاي لاها تاطرقانا الاتي تالك تاكمل ت باعطيا وزودوناا
الاغير الاسجن فاي
مان الاائاة فاي 80 أي الانساء، هااتاه غأوالبةي لالذكاور. باالنسابة الاائاة فاي 92 و لالنااث باالنسابة الاائاة
فاي 8 هاو الاسجنةي
الايرة خ ت الاعطيا حصساب اولادعااةر، الاعموماية الاصحة ضاد جانحة أجال مان عاقوباة تاقضي ت،
الجانبيا ت زال الانی
نسابة أن ولاو لتاينةي أصاول مان غأالبيتها جنساية 42 عان يازياد ماا ياعيش حصايث صاي الصالح الاركاز
ادإةر عان الاصادةر

ن. بلاةی بابس ت ناطقا غير ت أجنبيا ت زل نی تكلها ش منها كيرة ب

ت زال الانی مان الاهائال الاعدد أن أاضا ی بااتنتجنا س الصالحصاي، الاركاز فاي الاعامالي ماع الاقابالة
إجاراء وباعد
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أو ت كامترجاما ت الجانبيا ت زال الانی باتوظايف تاعالاج اولاتي باالاتواصال ماعتلةق ماشاكال فاي
ياطرح ت الجانبيا
الاافهم فااي ت الجاانبيا ت زاال الاانی حصااق ماان تادة بالااف س و دن تااول قااد خأاارى طاارق أو ت الااركااا
لااةغ إلااى بااالاالجوء

الفهام. و

الاثنية الصة 4.2

ت الجانبيا ت زال الانی ماع الاقابالة ت الاباحصاثا ت أجار (2013 مان ياونايو 4 فاي أجارياناهاا (الاتي الاثاناية
الاصة هاذه فاي

التالةي: ت اطلوا ع تا اب ت و دق ھ. علين ت تيانا بالب س بتوزيع
قمن ھدعوا
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عالى الاشكر وتاقدي الاقابالة مان اولهادف أوصالها باامها (س الاقابالة إجاراء عالى الارفاة ش
الاباحصاثة تاقدي .1

الاركة). ش

ت الاعلوماا أن باالاقابالة ت الاشمول أشاعار ماع هاادئ ماناخ خالق أجال مان حصاوار شاكل عالى
بأائةل س تاوجايه .2

دقيةق). 15 و 10 (بي التواصل باكل ش تعتلق الستدهةف

م. نھع إوجرائها توزعيها دعب ت الجنبيا ت زل النی ع ل ت الابل ق ع
باترجا س .3

الثثة ال الصة 4.3

عب لااض بااالااترجاامة قاامن الااتي ت الجاانبيا ت زاال الاانی لاافائاادة تااكوياانةي ورشااة عإااددا ت الاايرة، خ
الااةص هااذه فااي

ي: طشرن ال ةص هذه تضمنت و دق
ھ. زميلتن

ماتعلةق بأائةل س لاهن ووجهات الاميع إماكاناية إلاى الشااةر ماع ت الجانبيا ت زال الانی تاقدي ت
الول الازء فاي .1

ب كاتت الاتي الرباعة الاترجامة مابادئ ع بااتابا FITISPOS مجاموعاة عأاضاء طارف مان تارجامتها ماع
ماتنوعاة باواضايع

اولشمولةي. د اولةق اولنزةھا السرةي و یھ
السبوةر ل ع

التقابلي: ي بالتحلل الاص زالء هذا في
.2

ت الكال (ناوعاية الصالةي ااهن بالدن وماطبخ ت باعادا ماقارناتهما ماع بالاباناي س الاطبخ و ت لالعادا
الاتطرق -ت
هااذه ھلاامةي نااظرا الكاال)، ت وجاابا تااناول ت أووقااا مااعروفااة الااغير الااغذائااةي الااودا و الاافضةل
الطااباق و الااشهوةر

الصلحصي. الركز في العاملي حصسب اليومةي، للحياة بالنسةب العوامل

الاتعلةق الالغوياة الاغير الاتواصالةي باالاعناصار ماقارناتها ماع الالغوياة الاغير الاتواصالةي الاعناصار
إلاى الاتطرق ت -
باوء س ت حصاال مان ت الاقارناا هاذه فايه تتسابب لاا ناظرا واودار ن ت ماقارناا إلاى الاتطرق ت حصايث
الصالةي ااهن بالدن

الصلحصي. الركز في العاملي حصسب تاهم، الف

تاضمن باينما ت الجانبيا ت زال الانی مان اوحصادة كال عالى قارب عان لالعترف ماحاولاة اذإ الول
الشاطر كاان
اعطنا بات س الاصة هاذه ضاوء عوالى ت. ومكتسابا ماعارف تابادل عوارف تاطبيقيا وخآار ناظرياا
جازءا الاثاناي الشاطر
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إلاى وصاولاها عاند ت الجانبيا ت زال الانی مانها، تاعاناي ال تاز ماا ورباا عاانات، الاتي الاشاكال تابي
ناتائاج عالى الاصول

بإانيا. بس

مادى عالى وتاعاوناية فاعالاة ت الجانبيا ت زال اولانی الصالحصاي الاركاز فاي الاعامالي ماشاركاة
كاانات وقاد
ت الاناطاقا الاغير ت الجانبيا ت زال الانی ماع الاتواصال تساي فاي ورغابة ع لارو بااش ھااتمام عالى
لاميع ا أوباان الاصة.

يستمر. أن نأمل النموذجي ع الرو ش هذا عرفه الذي للنجاح وظرا ن ن. بلاةی بابس
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خها خيل وتل خة ال القب ناتقئج . 5

مانا بااتوجابت س ت الجانبيا ت زال لالنی دقاة الاتفی باالازيااةر قايامانا قابل الصالحصاي الاركاز ادإةر عأاطتها
الاتي ت الاعلوماا
باعد باية. اولاروس اولارومااناية زاة الاليی ون الاصينةي ھواي ت لاغا لرباعة ماترجامي أرباعة عالى
الاتماد وع الاقابالة تارجامة
ت فاقد اللحاظة تالك فاي ماتواجاديان كااناوا الاركاز باي ومادرس الاترجامي أن وباا ع الارو ش وتاقدي
الجاراء بهاذا الاقيام
بالائةل س أن هانا الشااةر وادر ت بتها. تاعئ عاند اولنفساية الالغوياة الاساعادة تاقدي ماع ت الالغا
باختلف الاقابالة تاوزياع
قودة. الص النتائج وقيق ت هادئ مناخ خلق أ لج م ن مقابةل أو حصوار شكل ع ل دقمت طالروةحص

ةتاتوةخاى محةاددة ةخأارى بأوائةل ةس ةباها ت ةالاشمول أرس ومةاسقط ةباالةاسن ةتاتعلق بأائةل ةس
ةالاقابةاةل وةتاضمنت
هاذه عالى وكامثال فايها، تاوباعن الاتي الانائاية الاقضةي ماراحصال جال خالل الاطروحصاة الاتواصال
ماشاكال تاشخيص

نورد: بالةل ئس

تلرعفه؟ا التي اخلرى خاغت الول الم ت لغك ھامي . 1

إليه؟م لتئت الذين الهنوين مھ من . 2

الثقافي؟ والسيط أو خمرتنمج لل دخمات ل ك دقمك
من

.3

عمال ، ي نفسی (أطابء ي الهنی مع رطحت اومضيع في خمك تكل عند الاوتصل تقيمي
كيف

الرتن؟مج اوبسطة ماحموين) ، ي انجتماعی

. 4

يهم؟ك ل أمر هذا أ ن أو امةأر الرتنمج يكون أ ن خ تفضیل
هل

. 5

زميل؟ رجمد أو ت ثقافك نفس م ن الرتنمج يكون أ ن خ تفضیل
هل

. 6

فل؟ أض اوتصل تقيق أنجل م ن تقدم أ ن ت یب التي دالمة هي
ام

. 7

الاشاركاة وقاررن ع الارو ش ھ هامن الالواتاي ت الجانبيا ت زال الانی عالى ياونايو 4 فاي ت بالاتبياناا س
وزعات وقاد

بةي. بالروس ناطقتي و ت صينيا 5 و ز الليةی ن يتكلمن نساء 8 الابةل ق ل شمت و دق

دا. إرةی ب ةفص

ب تاعئ لام وباالاتالاي الالةغ ماشكل مان تاعاناي ل أاها ن أي بالاباناية س تايد مانها اوحصادة باالارومااناية
نااطاقتان شااركات كاما
ت زال الانی 9,74 عابئه حصايث بااتبياناا، س 15 جامع ت وقاد زاة. لاليی باان عانه تايب أن الارى خ ت ارتاأ
فايما بالاتبيان س
مان الاائاة فاي 2,87 أي بااباقا) س أشارناا كاما بلاباناية بااس ت نااطاقا غاير الاائاة فاي 45,59 أن تار عاااب
(مااع ت الجاانبيا
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. الصلحصي بالركز ت الجنبيا ت زل النی
إجمالي

ت. بتنتاجا باس الروج ع ل دعا تسان ن بياةی ت بوما برس مرفوةق طالروةحص بالةل ئس ھلم جرد يلي
وفيما

تلرعفه؟ا التي اخلرى خاغت الول الم ت لغك ھامي الول:
السساؤل
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هاي الم ھ لاغتن أن 4 أجاابات باينما الارومااناية هاي الم ھ لاغتن أن أجاب زاة لاليی باان بالاتبيان س لاهن
قادم مان ثاماناية

ليسات الاتي زاة الاليی ن عه تالب الاذي الاطلئاعي الادور ياتبي ھوانا الااناية. ل وواحصادة الاغرباية الالهجة
اوثانتان الابرتاغالاية

تيان. بلب باس ممولة ش لي الم الةغل

فاي ق تالن الاتي بالاباناية س دروس بافضل بلاباناية بااس باطحةي س ماعرفاة لاهن أن أشارن 6 الم، الالةغ إلاى
إوضاافاة

أحصاسن يجادن أاهن ن لاو و بالاباناية س ياعرفان أاهن ن أشارن وثالثاة الاائاة) فاي 27 نسااةب يااشكل
مااا (وهااو الااسجن

ز. الليةی ن

في 28,57 نسابة ياشكل ماا (وهاو فاقط بلاتبيان بااس ماشمولاتي أن تابي فاقد باية اولاروس باالاصينة
ياتعلق فايما
باية، الاروس هاي اولاتي الم لاغتها إلاى إضاافاة فاقط) (واحصادة بالاباناية س مان ي وقالل زاة الاليی ن ماا
ناوعاا تاعرفاان الاائاة)
ياعرفان ل أاهن ن ت الاصينيا بلاتبيان بااس ت الاشمول ت أكاد .وقاد الاسجن فاي ق تالن الاتي
بالاباناية س دروس بافضل

ر. خأ ت غلا

اليه؟م لتئت الذين الهنوين مھ م ن الاثني: السساؤل

:(1 رقم البياني بم (الرس التالي بم الرس في تظهر عيها ص الل
النتائج

ماا ناوعاا اولشارطاة الطاباء و الااماون ھوام عاالاية نسابة بجالوا س الاذيان الاهني مان ت فائا ثالثاة فاإن
الاتوقاع مان كاان كاما
أن إل بالاباناية س فاي الاردءي مساتوھاان غرام أن الاذهال ومان الطاباء. و الااماي ماساعادة ق تال
الاائاة فاي 100 أم أي

لجاب. بای أ بج فقط فخمسة الائة في 33.33 نسةب بغل الترجمي مع
ھ تواصلن
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الالغوياة الاساعادة إلاى ت لاأ ھ مانن الاائاة فاي 100 فنسابة زاة لاليی باان بلاتبيان بااس ت الاشمول ياخص
وفايما
الاقضةي ياحضر لام الااماي " الااماي عان تاكلمن ھ وكالن باالاسجن فايها داانت وی فايها تاوباعن
الاتي الاقضةي خالل
ماشمولاة أباانات فايها تاوباعن الاتي باالاقضةي ياتعلق ماا وفاي الاعليا"، الاكمة إلاى باتئناف بااس تاقدم
"الااماي جايدا"،
أاها ن أشارن وثالثاة بهالة س كاانات الاقضةي أن خأارى ت أشاار باينما الاام أو الاقاضاي مان
بااتيائاها س عان بلاتبيان بااس
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فاقد باية باالاروس ت الاناطاقا بلاتبيان بااس ت الاشمول ياخص وفايما الجااباة. عادم ت الارياا خ ل فاضت
باينما ماعدقة كاانات

الترجم. ماسدعة إلى لاءتا أهما ن إجابتا

الاترجام ماساعادة إلاى أبادا يالجأن لام أاهن ن أشارن ھ فجالن ت الاصينيا بلاتبيان بااس ت الاشمول
ياخص وفايما
مااا غوااالاابا حصاامايااة. و باادن ھ بااأناافسن شااعرن ھ أاان ن ف أوضاان الااسجن. ھ خدااولاان ب قاال ذلااك
كااان أن دااد تاای و دون
ماشكل عااناي فاقد الاترجام لاغياب واظرا ن ت الاال باعض فاي أاه ن الشااةر ماع بالاباناية س تايد
خأارى نازيالة بااعادتاهن س

التواصل. في كيرا ب

مان تاعاناي كاانات يابدو ماا عوالى الارئاة الاتهاب ضاد لاقاح لاها حصاقنوا الاسن. فاي ماتدقماة صاينةي
هانا "كاانات -
إلااى مااشكلتها تاارح ش أن تسااطتع لاام فااأنااها الااةغل تاادي ل كااونااها نااظرا تخا. ماانف كااان
درعاااها لن و بااةي الااساس

الطباء".

محام" ل طلب الطريةق عنرف
"ل -

لنا". دالمة ذهه اداء أ لج م ن بأصدقاء نصل ت كنا أحصيانا ي. طب اولب الامي مع التكلم
ص البع "من -

الثقافي؟ والسيط أو خمرتنمج لل دخمات ل ك دقمك م ن الثث: ال السساؤل

ت العتليقا مع النتائج ق طتابت مترجم. هنا يكن لم شخصيا أوا ن الركز و ادالةر ت خانا بي ع
تتوز الجوبة ن كات

:(2 رقم البياني بم (الرس الاضةي

ماع بلاباناية بااس الاتواصال ط بااتنع س ت زال الانی أن أو ماترجام هاناك ياكن لام أاه ن السجالة الاعالاية
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النسابة وتابي
أن تسار ف الاراباعة اولانةطق ت. زال الانی إشااةر تات ماترجامي وضاعت دالاةر أن أو الصالحصاي
الاركاز فاي الاعامالي
باالاترجامة ياقوم مان ياكون ماا فاغالابا ت الاقابال فاي جااء وكاما ت زال الانی إشااةر تات ماترجامي
وضاع الصالحصاي الاركاز
ت الانظما بجالته س ماا هاو ماعدل داى فاأن خأواير ت. زال الانی لاغة واعرف ی الصالحصاي الاركاز فاي
الاعامالي إلاى مانتميا
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ياصل المار أن درجاة إلاى الاتواصال، بااتحالاة س عاند الصالحصاي الاركاز فاي الاعامالي إلايها يالجأ
الاتي حصاكوماية الاغير

الترجم. بال لرس ل ت اولسفارا ت القنصليا إلى اللجوء
إلى أحصيانا

بااةط ةباوةس الةاتواصةال ت الةجانبيا ت زال الةانةی ةتاقيم ةكايف ةماعرةفاة إلةاى ال الةاسؤ ةهاذا يةهادف
الع: اللرب اللسساؤل
عللمال ، ي نفسللی (أطللابء ي الللهنی مللع طللرحللت مللاوضلليع فللي خمك تللكل عللند الللاوتصللل تللقيمي كلليف
الاترجام.

لالغاياة. بايئ س جايد، لايس جايد، باه، لباأس ماتاز، الجاوباة: كاانات اللترنجلم؟ طلريلق علن ملحاملون) ،
انجلتماعليي

ج. ادی كان الترجم عمل أن أكدتا بيتان الروس
زلتان النی

يهم؟ك ل أمر هذا أ ن أو امةأر الرتنمج يكون أ ن خ تفضیل هل االمس:
السساؤل

ياصل د ماعل ق وحصاقن لاهم" ی "هاذا ناعم، الجاوباة: غأالبةي كاانات الافضل. الاترجام ماعرفاة إلاى
ال الاسؤ هاذا يهادف
ماناقاشة عاند باارتاياح تاشعرن أاهن ن الاطرياقة بهاذه أجاابات الاتي ت زال الانی أووضاحت تاباعاا.
67.46 و 33.53 إلاى
لاشعورهان الارجاال ماع قاتها ماناش ط يساتنع ل أاهن ن حصايث باالاصحة ياتعلق فايما خااصاة امارأة
ماع الاواضايع هاذه

بالجل.

زميل؟ رجمد أو ت ثقافك نفس م ن الرتنمج يكون أ ن خ تفضیل هل السادس:
السساؤل

ت بايا اولاروس ت الاصينيا بلاتبيان بااس ت الاشمول جال أجاابات ثاقافايا. الافضل الاترجام ماعرفاة إلاى
ال الاسؤ هاذا يهادف
الرباعة ت الارياا وخ لاجاب باای زاة لاليی باان الاكتوب بلاتبيان بااس ت الاشمول مان أرباعة أجاابات
فايما لاجاب، باای

الةغل". ج ادی يتكلموا ادوما "ما يهم ل الرم أن ت أكد

صادياقة أاه ن زاة لاليی باان الاكتوب بلاتبيان بااس ت الاشمول مان ثالثاة أجاابات الاترجام ماع الاعلقاة
ياخص فايما
غاير المار أن اوحصادة ت أوشاار حصاكوماية غاير مانظمة مان أو ماا باسة ماؤس مان مابعوث أاه ن ت أكاد
الرباعة ت الارياا وخ

مهم.

ل المار أاه ن ت أشاار الاائاة) فاي 13.33) بلاتبيان بااس ت الاشمول ع مجامو مان فاقط اثانتان خأارى،
جاهة مان
أاه ن ت الاصينيا ت زال الانی إحصادى وقاالات فايها. تاوباعن الاتي الاقضةي ماراحصال كال فاي الاترجام نافس
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ياساعادهان أن ياهم
يقال. ما ك ل الترجم يترجم أن ت زل النی هاته باغتربت وس مسادعتها يحاول أن فيجب وطنها،
ابن الترجم أن با

كمهني. الترجم عمل ااه ت ت زل النی ج لھ ع ن ت اليا طع هذه
ن أبات ودق

فل؟ أض اوتصل تقيق أنجل م ن تقدم أ ن ب تی التي دالمة هي ام اع: السب السساؤل

ماكتوباة، ماودا ثاقافاي، بوايط س هااتافيا، ماترجام ر، حصاضوی ماترجام كاالاتالاي: هاي مسابقا الابرماجة
الجاوباة كاانات
الاثالاث ا باالاوب ع ماتبو الاائاة فاي 93.33 نسااةب بااغل حصاايث ر" حصااضوی "مااترجاام هااو الاافضل
ا الااوب وكااان خآاار.
ماع ثاقافاي بوايط س إلاى الالجوء الافضل مان أن ياعتدقن بلاتبيان بااس ت الاشمول مان الاائاة فاي 20

أن حصايث اولاراباع،
.(3 رقم البياني بم (الرس ت. الغلا مختلف إلى مترجمة مكتوبة بودا
بالعتاةن س
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أن ياجب الصالحصاي الاركاز أن ت الاصينيا ت زال الانی بلاتبيان بااس ت الاشمول ت لاتعليقا الاصةص
الايرة خ الاانة وفاي
ھواو وخاطأن ی ھ ياغشن ماا غاالابا الالغوياة، الاواجاز بسابب ت، زال الانی زمايلتاهن لن لاساعادتاهن
ماترجام عالى ياتوفار
أن فاي غرابة عان أبااناوا زاة الاليی ن ياتكلمن الالواتاي ت زال الانی ياخص فايما باها. دأانوا ی الاتي
الاعقوباة عالى ياؤثار ماا
عاند الاثةق ااعدام ن مان للحاد ت إجاراءا تتخاذ أون الااماي ماع تاكلمهم عاند ماترجام ياساعادهان
أون الاوثاائاق تاترجام

مضمونها. يهمن ف ل التي الوثائق
توقيع

الشرعو في لستمرار ويهات وتجن
خاةت . 6

عالى قارب عان الاتعرف Alcalá–Meco الانسوي الاسجن فاي أجاريات الاتي بااة الادرس هاذه وراء مان
الهادف ياكمن
باها تاتواصال الاتي اولاطرياقة الصالحصاي الاركاز اوقاع عالى الاوقاوف باغةي اولاثقافاة الالةغ يجهالن
الالواتاي ت زال الانی اوقاع
ت وماقابال ت بااتبياناا س نااذج عإاددا الولاى ت الاطوا وكاانات و. الاتعان بابل س أاع ن لاجاد ی ت
الجانبيا ت زال الانی
الاقصود الهادف كاان باواء. س حصاد عالى الصالحصاي الاركاز فاي الاعامالي إولاى ت الجانبيا ت
زال الانی إلاى ماوجاهة
الاواجاز بسابب ت الجانبيا ت زال الانی فايها تاتخبط الاتي الارئيساية الاشاكال لاتشخيص ت ماعطيا
عالى الاصول
الالول ااجاد ی بوابل س الاطلوباة ت اولااجايا الالغوياة الاساعادة فاي الااصال الانقص عالى الاوقاوف
باغةي اولاثقافاية الالغوياة

التواصل. لحسي ت الكفيةل

تاتكلم ھ مانن عاالاية نسابة أن دلات كاما باباناية لالس ھ وجهالن الاشاب ت زال الانی بان س عالى ت الاعطيا
وتادل
عالى الاطرفاي كال أن بايد الصالحصاي. الاركاز ادإوةر ت زال الانی باي لالتواصال كالةغ أحصاياناا
تساتعمل الاتي زاة الاليی ن
لاهما. باالنسابة اوضاحة ليسات الاير خ هاذا وظايةف أن ولاو الاترجام عامل ل ياتطب الاتواصال فاي
ماشكل باوجاود عواي
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ت صاعوباا و يجادن ااهم ون ماؤهالي ماترجامي فاي الااصال ناقص باال الصالحصاي الاركاز فاي
الاعامالي كال عااترف وقاد
ل التكةف في ي تخفض م ن ذلك ع ن ينجم دق وما مھؤلي مترجمي ع ل التوفر دعم بخطوةر
ادالةر ع إقنا في جمة
لاها تاتعرض الاتي الاطر وحصاالاة الاتهميش ت الاعطيا ت أثابت وقاد الابعدي. الماد عالى الاادي)
اولااناب (الاوقات

ت. الريا خ بزميلتها مقارةن ن بلاةی بابس ت الناطقا الغير ت زل النی

هاذه لزالاة الاوارد ااعدام ن عان تنجام الاتي الاوخايمة اولانتائاج الااصال لالنقص وعااتبار ق للمساتلب
وباالنسابة
نافعه ياعود أكابر و لاتعان ااة بادی FITISPos-UAH مجاموعاة عاليها أقادمات الاتي الابادةر هاذه تاصبح
فاقد الاواجاز،

مواجهته. قررنا الذي التحدي ھوو ر خأ مراكز إلى تدت و دق الطرفي ل ع
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ففي اليل بالرتجرمين خاةص خأليقية دمونة إلى
الاةج

Francisco J. Vigier Moreno

ألكل
جامةع

يخص اللف

تحب ص التي الؤسؤولةي غرم . عمي مهني سلوك أو يةي خألق دموةن تنفيذ عأضائها ع ل الهنةي الوساط
ك ل ترض ف ما غالبا
التتي التبادئ بتعض ولتو تتعتمد ل محتلف متترجتم متهنة فتإن نتشاطتاتته، صتحة عتلى يتصادق التذي و التعدل
كتاتتب كتونته نتشاطته
عأتضائتها ُ◌متلزمتة متعينة يتية خأتلق متدونتات ع بتالتفل تتضع التهنيي ء ؤ لتهل الترئيؤستية التمعيات أن إل
التهنةي، متارستاتته تتوجته
يتية خأتلق متدونتة ء إتشا ن ضتروةر فتي التتفكير نتعتزم التتواصتلةي يتة التورق هتذه فتي . التهنة لتودة كتضمان
بتتدقيتها ذلتك طيقها بتتب

. الهنة بها تر التي الالةي الوضعةي وكذلك عملهم بخصوصيات منا علما لي الف بالترجمين خاصة

. مهنةي مارسات مهنةي، محلف، مترجم يةي، خألق دموةن دالللية:
يمات الكلف

Abstract
All the members of a self-respecting professional community are usually bound to
abide by a certain code of ethics or professional conduct. In Spain, Sworn
Translators-Interpreters are authorised to certify translations and interpretations,
but despite this unquestionable responsibility, they still do not even have some
guidelines for their professional practice. The most relevant professional
associations, however, do have codes of ethics by which their members must
abide, which is presented as a guarantee for quality in the profession. In this
paper, it is our aim to discuss the need to create a specific code of ethics for Sworn
Translators-Interpreters in Spain in view of the particulars of their professional
activity and the current situation of the profession.

Key words: code of ethics, Sworn Translator-Interpreter, professionalisation,
professional conduct.

يف محلف رجم مرت ومهنة يايت الخلق .1

أنتاط بتعض تترستخ يتوعاتد ق "مجتموعتة أتها ن عتلى ُ◌تتفهم يتية خأتلق أو متهنةي خأتلق متدونتة عتلى ُ◌تتترم متهنة
كتل عتادة تتعتمد
لؤستتويتات بتالتهنة ء الرتتقا و يتي خأتلق متنظور متن التهنةي متارستتها وتتنظيم تتوجتيه بهتدف متا، جتماعتة
تؤستتدهف الؤستلوك
ورغتتم لي التتف التتترجتتمي فتتإن بتتالتتقابتتل . (Ortega & Lobato 2008: 548) الجتتتماعتتةي التتكانتتة و التتكرامتتة
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متتن أتتمى س
ل كتذلتك فتهم ختاصتة متهنةي نتقابتة عتلى و يتتوفترن ل أتهم ن فتكما دأتاه، ن ص متفل هتو كتما كتمهنيي يتتلكونتها
التتي التصوصتيات

. ر جای إب سريان اذ ت خاص مهني سلوك اذ ت دموةن
يلكون
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بتالتقيام و اولتتعان التارجتية وزاةر متتن لته الترختص التهني هتو التلف ترجتم الت فتإن إتتبانتيا س فتي متتعروف
هتو كتما
طتابتعا تكتؤستب اولتتي . ء ستوا حتد عتلى ينه تتعی لتغة إلتى أو
التبانتية س التلةغ إلتى

محتلةف شتفويتة وتترجتمات تتريتريتة
بتترجتمات

بتصةف يحتظى التلف التترجتم فتإن وبتالتتالتي . خوتتمه يتيعه تتوق ختلل متن يتتها دوق أمتانتتها ب يتثت التلف التترجتم
أن بتا رتميا س
كتونته بتالتضبط الشترط لهتذا . التلكيات ومؤسجتلي التعقود متوثتقي لتوظتائتف متاثتلة التظاهتر فتي هتي وظتائتف
متع التعدل كتاتتب
حتالتة فتي التنائتي أو التدنتي التال فتي ء ستوا متؤسؤولتيات التلف التترجتم ي تتمل يتكن فتإنته التلغوي التنوع
متن التعدل كتاتتب
التزور شتهادة حتول 1995 لتسؤنة التنائتي التقانتون متن 458 التادة فتي ء جتا كتما التهنةي نتشاطتاتته فتي الترتتكةب يتة التدق
عتدم أو ء التطا خ
التحتريتريتة التترجتمات فتإن التؤساريتة تتريتعات الش وبتوجتب ذلتك إلتى بتالضتافتة . التشفويتي التترجتمي و ء
اولتبرا لتلشهود
غرتم التتةص الؤستلطات طترف متن ذلتك طتلب ت اذإ لتلمراجتعة و اولتتعان التارجتية وزاةر إلتى إحتالتتها
يتكن التلةف اولتشفويتة

. (Vigier 2008: 419) يليةل ق دج هي تندي الف ل حات
أن

ل تتتطب التتي التسؤؤولتية هتذه تتكافتئ ل التبانتية س التدولتة فتإن (Monzó 2005: 156) يتدعتمه التذي الترأي ھوتو
ولتكن
ستبق التذيتن التعقود كتموثتقي التعدل كتاتتب صتفة ذووا خآتريتن متهنيون بتها يحتظى اولتتي خأترى ا امتتيازت
التلف التترجتم متن
التهنيي ء هتؤل وواجتبات حتقوق يتة بتدق و ل بتوضتوح التتص تتريتع الش يحتدد و ل متنظما لتيس التهني نتشاطتهم
أن حتيث ذكترهتم
كتذلتك التدولتة وضتعت ،(Castellano 2001: 136 (متثل طتويتل يتت وق متنذ إلتيها يتشار التتي متهامتهم و ل
خاتتصاصتاتتهم و ل
التلكي الترستوم ) التهنة لهتذه التير خ تتريتعي الش التنص أن غرتم التلف، لتلمترجتم التهنةي التمارستة تؤستير أن
يتجب التتي التبادئ
متن يتكن تتوجتيهات و اولتتعان التارجتية وزاةر تتلي لتكي متفتوحتة ل الحتتمات تترك يتع التواق فتي .
دتمبر) س 23,2009/20202

. الهني1 عملهم طتوير لي الف للمترجمي
خللها

نتقابتة لتغياب متثال أكتبر هتو لتلؤسمةع التهنيي فتفدقان بتازر، ف تتطل إلتى ُ◌يتف◌ْ ضي يتيق التدق التتنظيم فتي
التنقص هتذا إن
كتبح متن يتكنها تتوبتيخةي أو زجتريتة يتدةر "ق امتتلكتها كتذلتك بتل عأتضائتها عتن وتتدافتع وتمي ت التهنة
فتقط ُ◌تتكر◌ّ م ل متهنةي
ُ◌تتوجتب يتية خأتلق متدونتة غتياب فتفي ھوتكذا . (Monzó 2005: 158) ف الةئ صتوةر وكتذلتك التتمع بتبقةي تتضر
متعينة ستلوكتات

. ؤمكد الغير الذاتي التنظيم طناق في تقع اللف الترجم مهنة فإن د التياةی ع الادعلة ع ن
عبديا بها اللتزام
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يفة اللف رجمة الرت وحل يية أخلق دمونات
.2

ختاصتة، يتية خأتلق بتدونتة اللتتزام عتلى تتبرهتم اولتتي ذكتره، ستبق كتما متهنةي، نتقابتة لتديتهم ليؤستت التلفي
التترجتمي أن غرتم
تتناضتل التتي عتمومتي) طتابتع اذ ت خأترى متترجتمين جتمعيات أو التلفي بتالتترجتين ختاصتة ء (ستوا متهنةي
جتمعيات فتهناك
نتفوذ متجال التمعيات لهتذه أن يتبدو أته ن غتير . عأتضائتها بتها يتقوم التتي متن متهنةي أكتثر ومتارستة بتالتهنة أكتبر
ا عاتترف أجتل متن

. (Way 2004: 275, Vigier 2011: 324) الهنيي ء ؤ لهل ف النخض و العتان مؤشر مع اؤسجاما ن
محدود دج

تتفرض وبتالتتالتي عأتضائتها، حتق فتي ر إجتبای ستريتان اذ ت يتية خأتلق متدونتة تتلك التتي التبانتية س التمعيات
بتي متن
،(ATIJC) لتكتالتونتيا التلفي التترجتمي جتمعةي ھأتمها التتالتية: التمعيات تتبرز بتها التلف خ حتالتة فتي
ل متختةف عتقوبتات

2013 مر دسب 2 باتريخ اللكتروني الريد ب عر ب كد تأی 1
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لتلمترجتمي التهنةي اولتمعةي التلف2، ر التفوی التترجتم و لتلمترجتم يتية خأتلق متدونتة عتلى تتتوفتر اولتتي 1992

ستنة التؤستؤةس
) التقانتونتيي لتلمترجتمي الوروبتية التمعةي فتي عوتضو التنشاة حتديتثة ،(APTIJ) التلفي و التقانتونتيي
التفوريتي التترجتمي و
التصححي و لتلمترجتمي التبانتية س التمعةي هتي أوبترزهتا اولتلفي3؛ التقضائتيي لتلمترجتمين يتية التلق خ
بتدونتتها (EULITA

. يةي4 خألق دموةن ع ل دبورها عتتمد اولتي ي كيرن ب نواط ش تأثير اذ ت (ASETRAD)شويي الف
الترجمي و

بتشخصةي المتر يتتعلق و الرجتنتيني التعمومتي التترجتم صتوةر اتة درس لتلهتتمام التثير لتن إته ن التبانتي س
ا التترب ختارج
لتلترجتمة رتمةي س شترعتية متنح يتكنه التعمومتي التترجتم أن حتيث التهمة، يتخص فتيما التلف لتلمترجتم
بتالتتأكتيد متشابتهة متهنةي
هتتذا ث متتل . 1973 متنذ اوضتحة يتانتونتية ق بتطريتقة متنظمة فهتي إتبانتيا س فتي لتلمهنة ختلفتا ولتكن خوتتمه،
يتيعه تتوق ختلل متن

.)Vigier 2013: 301( يةي خألق دلوةن العمومي الترجم مرعااة ع ل ينطوي
التنظيم

لتنقابتتة يتية التلق خ التتدونتتة و التذكتر التؤسالتتةف التتبانتية س للجتمعيات يتية التلق خ لتلمدونتات فةل التتص اتتة التتدرس
ُ◌تتتبرز
وتتقاستمها ی عتنها التتنازل ليتكن التهني الؤستلوك متبادئ متن عتداد (CPTCBA) أترس5 ی بتويتنوس لتديتنة
التعمومتيي التترجتمي
لتلترجتمة يتية التلق خ لتلمدونتات تتليلهم فتي Lobato و Ortega إلتيه أشتار لتا جتدا متشابتهة ھوتي التدونتات هتذه
متن كتبير ء جتز

كالتالي: و یھ القضائةي

إضتافتة أو حتذف أو ير تتغی و دن وتتامتة أمتينة بتترجتمات التلف التترجتم أو التترجتم يتقوم أن يتجب اولتنزھاتة:
المتانتة .1

. (ATIJC, APTIJ, ASETRAD & CPTCBA) ء ش ی أي

و ل بتاستتقللتيته التس يتكنها أمتور فتي التشفوي التترجتم أو التترجتم يتتخدتل أن يتجب ل : التابتاة عوتدم
التتقللتية س .2

. (ATIJC, APTIJ, ASETRAD & CPTCBA) ي الرن خ اا دهی و ل طمالب و ل خدتلت ق يلب أن يجب

التهني متشواھر ختلل اكتؤستبها متعلومتات أي التشفوي التترجتم أو التترجتم فيتي ش أن يتجب ل التهنة: وتر س
الؤستريتة .3

. (ATIJC, APTIJ, ASETRAD & CPTCBA)دلمته دته تأی دعب ت ح و ل

هتو بتها يتقم لتم نتشاطتات يتع يتوق أن يتجب و ل نتشاطتاتته فتي كتامتلة التؤسؤولتية التترجتم يتحتمل أن يتجب
التؤسؤولتية: .4

. (ATIJC, APTIJ & CPTCBA) بنفؤسه
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القانون دض أروم في دت يلخ أن يجب و ل القانونةي التنظيمات الترجم يحترم أن جيب
الشرعةي: .5

http:/20/20www.fit-europe.org/20vault/20etica-atijc.html في وجومد 2

http:/20/20www.aptij.es/20img/20web/20docs/20codigo-d-aptij.pdf في وجومد 3

http:/20/20www.asetrad.org/20index.asp?op=9 في وجومد 4

http:/20/20www.traductores.org.ar/20codigo-de-etica في وجومد 5
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. (ATIJC, ASETRAD & CPTCBA)

كرى ب بهنةي بها يقوم ل ن التي أو مھؤلته ضمن س ليؤت التي الهمات الترجم يرفض أن يجب
الھؤلت: .6

. (APTIJ, ASETRAD & CPTCBA)

لها ليسھؤمل لةغل ترجمات يع يوق أن يجب و ل فقط الغلوةي تكيلته ش في الترجم عيمل
أن يجب : الةغل

. 7

. (ATIJC, ASETRAD & CPTCBA)

المعيات بها أوصت التي تلك م ن بكثير ي ألق أعتابا بق يض أن الترجم ع ل يجب ل
: الةر ج . 8

. (ATIJC, ASETRAD & CPTCBA)

ي الرن خ الهنيي يضح ف و ل ضررا س يؤبب أن شوي الف الترجم أو الترجم ع ل يجب ل
الهني: ف التكال . 9

. (ATIJC, APTIJ, ASETRAD & CPTCBA)

كرةي طبريةق الهنةي دخماته عيرض أن شوي الف الترجم أو الترجم ع ل
يجب الشهار:

. 10

. (ATIJC, ASETRAD & CPTCBA)

. (APTIJ & CPTCBA) مھؤلته تؤسي ب ةیغ تكوينه متابةع الترجم ع ل يجب الؤستمر:
ي التكون .11

ي شرةف غير طبريةق خآر مهني ء زبنا اتمالة س اللف الترجم أو الترجم ع ل يجب ل :
زالبانء دج ب .12

. (ATIJC & CPTCBA)

إذار ن سابق و دن دخماته ء ادأ ييف توق الترجم ع ل يجب ل
دالامت: ييف توق

. 13

. (ATIJC, ASETRAD & CPTCBA)

بهمة ق يلب أن يجب و ل عمله جودة تضمن عمقولة مهةل ع ل زبونه م ن ص يحل أن الترجم ع ل
يجب : الهةل .14

دتا ھدی بجرد الهةل تلك احترام الترجم ل عف (ASETRAD) الددة بالهةل ء الوفا عليه
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يعتذر عندما ما

. (CPTCBA)

ظروف ضمان يتم صةل، ذو من ادی مهني أو خآر بترجم العتاةن س حالة في خارجةي:
بادر ص العتاةن س

. 15

. طمابق جأر كذلك و س الانةب العمل
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التنفيذ ومؤستحيةل ْ◌ھومةي زمانها، مضى خأريات، بي م ن للمترجمي يةي اللق خ
دالونات أ بلغ

Mayoral يغلي

ع بتتض فتتإن التتاه، ت هتتذا فتتي . التتؤسوق لات ومتتطتب التتلف التتترجتتم و التتترجتتم لتتها يتتخضع التتتي تتتلك
تار التتب ع بتتعي خآتتدا
التتعلةق كتتلك التعقولتية يتليةل ق و يتع التواق عتن بتعدية ُ◌وجتدت اتتها درس ً◌تتتت◌ْ  التتي و يتية التلق خ التدونتات
فتي التباةزر التتعليمات
متن التترجتم ل يتطب أن يتكن أته"ل ن بتحيث تتنفيھذتا متن ق متتين غتير نتفؤسه التترجتم يجتد التتي التهام رفتض
أو ا بتالتتؤعسيرت
) التتملي زبتنائته كتل يتضيع فتقد تترجتمتها ل عت يتادر ق غتير أو يتادرا ق كتان إن لتعيرف التوثتيةق يتقرأ أن
إلتى التتظار ن زبتونته
عوتدم لتدمتاج بتان التتعلةق كتتلك خأترى ء بتأشتيا التقيام عتلى يؤسهتر أن يتجب فتيه نتزعا ل متا أته ن يتبدو وبتالتتالتي
(Mayoral 2011

التتي التنافتع التتبار ع بتعي خآتذيتن ذلتك التهنيي أحتد يتلحتظ متا حتالتة فتي لتلعقاب آلتيات تتطبيق يتجب أوته ن
الؤستريتة و التتحيز

. الهنة ع ل سعتود

رنظمي الت غب ای في يفي اللف رجمي يمرت للف الهنية المراسة
.3

التترجتم متهنة وجهتل تتديتد عتدم كتذلتك بتل ط6 التتلف فتي فتقط لتؤسهم ی اوضتح تتنظيم وجتود فتعدم ستابتقا،
أشترنتا وكتما

اللف:

عت وجتمای يتية خأتلق متدونتات عتلى يتبل ق متن تتعتمد التتي و كتبيرتتي ونتشأة اجتتامعتية يتوة ق اذ ت خأترى متهن فتي بتالتطعب هتذا
يحتدث ول
Ortega) إلتتخ) صدلتتة التتای و اولتتامتتي ء الطتتاب (نتتاقبتتات لعتتضائتتاه التتهني التتنشاط يتتبة" "متتراق متتن تتتكناه صتتلحتتايت اذ ت
نة متتهی

. ( Lobato 2008: 547

ضتمن تتندرج متا غتالتبا اولتتي التهني متارستتهم فتي اذتتي تتنظيم عتلى يتتوفتر أن التلف التترجتم عتلى
يتفرض هتذا
فتيها تتدختل اولتتي التترجتمةي، التهمة فتي التشاركتي بتي ومتصالتح صترعاتات وجتود عتليها يؤستيطر التتي
التعدقة التوضتعيات
التزبتون فتيها يتوكتل التتي ل التات هتي بتقليةل فليؤستت التتالتي، التثال فتي يظهتر كتما لتلمهني يتية التلق خ الترتتبات
حتاستمة بتطريتقة

ماله: ص الترجمة لي تب أن منتظرا ل الةف الترجمة مغل ب
وفع دی

تترجتمة فتي وحتتى . محتلفة بتترجتمة التقايم عتند ُ◌تتترجتم التتي التوثتيقة متن و فدن ؤتتی الس هتم التقانتونتيون متثلوه وأ التزبتون يتكون
متا عتادة
متا فد ؤتتی فتالس وتلعتريتف ل . ؤ نتفھس التطرف متن أجترهتم ويتقبضون متا طترٍ◌ف متن بتطلب ع ُ◌تتفل التترجتمات متن فتالتعديتد
التقضائتية و التدعتا
يحتدث كتما متعينة لتترجتمات حتلول طتلب فتي التق لتدي أ ن يتعتقد م" التثن دفتع متصالته"إدا تتلبي التتي التترجتمة هتو المتر
فتي يتهھم
ختاصتة تترجتمة يتدم ق يتد ق كتان ء التزبتنا أحتد ا: والتشاهدت ا لتلتقديترت متلئتمة الكتثر التعادلتة إلتى يتتطعل حتيث

الكتاديتية التترجتمات فتي (Mayoral 1999: 22) الهندسة في ةزاجإ تح بص يد ق Bachelor of
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Science عةر اب أ ن إلى أ راش يد وق

يتهم حتقوق متن محترومتي أشتخاصتا تتدرج التتي التقانتونتية التنصوص فتي التلف التترجتم متارستة كتذلتك تتر
أن يتجب
Vigier 2011:) يتية التلق خ التصفاة هتذه متن النؤستية طتلبات أو التدولتية التمايتة يتضايتا ق متثل صتعةب يتف متواق
فتي هتم اولتذيتن
أو مهنته) حؤساب ع ل (ولو الرم كلف مهما مؤسادعته ومحاولة الزبون وعض مع العتاطف :أو الدزوج
طالر حيث (327

. أكبر أرباح ع ل منه الوول ص الزبون بها ير التي الرةج
الفترة غاتنام

رود لون يتتبع متتانستتبة متتؤهتتلت ود ن أشتتخاص فتتياه يتتكون التتتي التتالت فتتي ATIJC أجترتتها التتي غ البتل مة لتعیل متثال
6تتنعف

. حره مض في تلحظ التي و ل ایفل م الترجی
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عتند التلف التترجتم عتادة يتطرحتها متؤسائتل عتلى اوضتحة إجتابتات تتعطي التدروستة التدونتات بتأن كتذلتك
يتبدو و ل
يتخص فتيما هتي التشكةل و عتليها، متصادق نتسؤخة أو الصتلي التنص متن يتا اتطلق ن ادئتما التترجتمة كتضروةر
التهني نتشاطته تتطويتر
متن عتليها متصادق نتؤسخة التلف التترجتم ادئتما يؤستتلم أن اتتظار ن يتعي التواق متن هتل . النجتزة التترجتمة
غتالتبةي أو التوثتائتق ءة يترا ق
ير تتغی أي لتنع تترجتمها التتي التوثتيةق متن بتدورهتا يتعة متوق تتكون نتؤسخة بتترجتمته يتلحق أن يتجب هتل
تترجتمتها؟ التردا التوثتيةق
جتهة متن ؟ بتالتترجتمة يتقوم لتكي محتلف لتترجتم الصتلةي وثتيقته متا زبتون يتقدم أن اتتظار ن يتعي التواق متن هتل
التزبتون؟ طترف متن
أن يتجب هتل متترجتم؟ نتص إلتى تتويتله وبتالتتالتي يتدويتا متكتوبتة وثتيةق متضمون تتأويتل التلف لتترجتم يتكن
حتد أي إلتى خأترى
أن يتعي التواق متن هتل يترائتته؟ ق ع تتصب يتدويتا متكتوب بتنص يتتعلق المتر أن إلتى التعمل بته ر التای لتلعرف
وتتبعا يتوستي ق بتي يتير ش

القرار؟ بهذا الزبون يرضى

تتأكتيد عتند أته ن غرتم . لتلترجتمة التالتي التيدان فتي شتك محتل ق يتب التصون التلةف التترجتمة نتزھاتة متبأد
وحتتى
متن ء لتز محتلةف بتترجتمة التقيام التمكن غتير متن هتل وتتامتة" يتة صتادق "بتترجتمة يتتعلق المتر بتأن يتلحتظ
التلةف التترجتمات
فتي تتضمينها يتجب لتااد لتلنقاش، يتابتلة ق متنها أكتثر متالتية ا غلترض يتكن لتم متا التشهادة؟ فتي بتوضتوح ذلتك
طتلب ت اذإ التوثتيةق
متن التتي و ادالةر ا اتتمارت س متن لتلكثير التلفي ء التز فتي غتالتبا تظهتر التتي التتعليمات متثل تتترجتم و
التلةف التترجتمات

. الترجم للنص النهائي للمؤستلم ھاتمام د ن بأ عادة تتؤسم ل أها ن الواضح

رجات رنات الست .4

متهنيي نتشاط فتي تتتحكم أن يتجب التتي التقوعاتد وضتع عتند ء ستوا متا متهنة تتكري فتي شتك و بتدن
يتية التلق خ التدونتات تتفدي
صتاحتب هتو يتكون أن التهني التوستط يتابتة الترق هتيةئ عتلى يتجب ذلتك .متع التينة ش التتصرفتات عتن تتنتج التتي
التعقوبتات أو التقطاع
عتن ذلتك كتان ء ستوا ستلبي عتملي تتطبيق اذ ت متحتمةل متؤستسؤات وحتيال التهنةي لتلممارستة متنظمة غتير
متظاهتر حتيال التقرار
يتابتة الترق هتيةئ متن ء إجترا إولتى التتنظيم إلتى تتفتقر التتي التهنةي التنشاطتات فتي وضتوحتا أكتثر يتبدو . التهنة
خأتلق عتدم أو جهتل
التتي هتي فتقط التلف لتلمترجتم التقيقةي التهنةي لتلممارستات يتية التدق اتة التدرس . التلف التترجتم متهنة فتي
التالتة هتو كتما
عتلى ء التضو بتعض ستوى ستتؤسلط متعي متنطلق متن اولتتي ختاصتة يتية خأتلق متدونتة ء إتشا ن إلتى التاجتة تتفندي أو
تتأكتيد ستيمكنها

. الاضر في الة دقع الوضعةي
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9. Conclusiones y propuestas
Para que el texto meta sea una traducción correcta, hace falta más que un traductor competente en
las dos lenguas de trabajo. En traducciones académicas como estas, hace falta familiarizarse y
documentarse con, por un lado, el tipo de texto y su función en la LO y, por otro, el tema que
aborda el estudio o la investigación académica. En este caso, he tenido que documentarme en la LO
y la LM en cuatro temáticas distintas: ámbito judicial, asilo y refugio, población reclusa y
deontología. Esto es debido a que, como hemos visto, el ámbito de TISP abarca mucho más que la
traducción y la interpretación. Con esto, afirmo lo argumentado en el apartado de la traducción
especializada, que va más allá de la traducción de textos tradicionalmente reconocidos como
especializados.

A lo largo de este trabajo, he querido que todos los elementos del comentario conformaran
una justificación al modus operandi que he intentado seguir con coherencia durante todo el proceso
de traducción. No tener experiencia profesional como traductora no me ha impedido enfrentarme a
esta traducción como si de un encargo profesional se tratara, mas bien al contrario. Aunque,
atendiendo a uno de los principios mencionados en el último texto, no debería de aceptar un
encargo de este tipo...

En cuanto a cuestiones más prácticas de la traducción español-árabe y viceversa, quiero
mencionar en primer lugar que, aunque últimamente vaya en aumento, la cantidad de recursos
disponibles para la traducción, tanto general como especializada, se queda corta. Sobre todo si la
comparamos con la oferta existente entre otras combinaciones de lenguas. En segundo lugar y como
propuesta, lo que verdaderamente echa en falta el estudiante de traducción árabe-español es una
gramática comparada detallada y extensa, con ejemplos de  uso y convenciones, la cual  nos
facilitaría mucho el trabajo.

Por último, y retomando el planteamiento inicial de aplicar la teoría funcionalista a una
traducción de este tipo. Puedo afirmar que la teoría del skopos ha resultado adecuada. He traducido
de forma que lo que me condicionara -a mí y al texto- fuera la finalidad de la acción traslativa: que
el TM cumpla la misma función que su original y que se rija en todo momento por la
intencionalidad que, como sabemos, en este caso es presentar un estudio/investigación ante la
comunidad TISP. Así pues, y citando a Nord por última vez, puedo decir que he ejercido de la
traductora funcional que “domina la destreza de producir un texto meta que cumpla las funciones
pretendidas” (Nord, 2009: 240).
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ANEXO
I. Textos originales

- Situaciones de conflicto en el ámbito de la interpretación en los tribunales de justicia
españoles: análisis descriptivo y estrategias de prevención. Paz Gómez Moreno.
Departamento de filología y traducción, Universidad Pablo de Olavide.
- La interpretación en el contexto de refugiados. León-Pinilla, Ruth; Prado-Gascó, Ludivine;
Jiménez Ivars, Amparo; Conseil, Ludivine. Universidad Europea de Valencia, Universidad
Jaume I de Castelló.
- La comunicación con mujeres extranjeras en la cárcel. Estudio de caso. Carmen Valero
Garcés, Esperanza Mojica López. Universidad de Alcalá.
- De la necesidad de un código deontológico propio para los traductores-intérpretes
jurados. J. Vigier Moreno. Universidad de Alcalá.

II. Textos auxiliares en español
- La interpretación árabe-español en los juzgados y tribunales penales españoles: el
intérprete y su papel profesional. Juan Miguel Ortega Herráez.
- La interpretación en el ámbito del derecho administrativo. Apartado 6.3 de la publicación
Traducción-Interpretación en los servicios públicos en Quebec ¿Un modelo para
Andalucía?. Juan Jiménez Salcedo.
- La integración lingüística en las instituciones penitenciarias españolas y europeas. Aída
Martínez-Gómez Gómez.
- Código deontológico y de buenas prácticas. Capítulo VIII del Libro Blanco de la
traducción y la interpretación institucional.

III. Textos auxiliares en árabe
العرب" والغلوييا للمترجميا الدولاةي (المعاةي العزوناي لماد ممة"ا الةك ترجماة -

Refugee Council UK اللجوء. لطالاب عملوماات -
ممال م لةابتك الانائاةي الدعالاة دألاة سلساةل ن)ا الاب ج السجاناءا الرابع:ا ف (الالص الاصاة الحتتياجاات ذويا

السجاناءا -
الرةي و ا بالدرات الاناي ع التحدةا

(Syndicate of Sworn Translatorns in Lebanon) ل الاةف الترجماة حتوال وأجوباة أ اةلئس -
العمومةي دالامات طقااع فاي الاناس ا عارات ب ترجماة El-Madkouriا -

IV. Bibliografía de herramientas de traducción
- Diccionarios
- Otros recursos



148

Texto I

SITUACIONES DE CONFLICTO EN EL ÁMBITO DE LA INTERPRETACIÓN EN LOS
TRIBUNALES DE JUSTICIA ESPAÑOLES: ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y ESTRATEGIAS

DE PREVENCIÓN

PAZ GÓMEZ MORENO

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA Y TRADUCCIÓN, UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

TRADUCTORA-INTÉRPRETE EN PLANTILLA EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MÁLAGA

(EN EXCEDENCIA)
INTÉRPRETE JURADO DE FRANCÉS

Resumen
A partir de mi experiencia profesional como traductora-intérprete en plantilla en

la Ciudad de la Justicia de Málaga, la presente comunicación analiza diferentes tipos de
situaciones de conflicto en el ámbito de la interpretación en los tribunales de justicia.
Los casos descritos provienen todos del ámbito penal y se refieren a situaciones de
conflicto cuya causa es la falta de entendimiento y familiaridad con las particularidades
de la comunicación con intérprete por parte de los distintos agentes y usuarios que
intervienen en este tipo de actuaciones. En estos casos, una buena información y la
puesta en marcha de un protocolo de actuación sería una pieza clave para evitar el
conflicto. La atención estará pues centrada más en la prevención de este tipo de
situaciones de conflicto que en su resolución, con vistas a la posible puesta en marcha,
en un futuro, de un protocolo de actuación.

Palabras clave: interpretación judicial, situaciones de conflicto, prevención, código
deontológico.

Abstract

Based on my professional experience in Malaga, Spain, where I worked as a
court interpreter and translator for the Regional Ministry of Justice in Andalusia, this
paper attempts to analyse real situations of conflict arising in the field of court
interpreting due to a lack of understanding about the special features of communicating
through an interpreter. The paper focusses on the important role played by adequate
information in avoiding such situations. Rather than proposing conflict resolution
strategies, the purpose is to highlight the importance of prevention strategies in order to
avoid conflicts, with the view to establishing an action protocol for court interpreters
and judicial personnel working with interpreters.

Keywords: court interpreting, situations of conflict, prevention, code of ethics.

1. Introducción
En este trabajo se analizan diferentes tipos de situaciones de conflicto en el ámbito de la

Interpretación en los Tribunales de Justicia (ITJ) a partir de la experiencia de la autora como
traductora-intérprete en plantilla en la Ciudad de la Justicia de Málaga, entre noviembre de 2009 y
septiembre de 2011. Los casos descritos provienen todos del ámbito penal, donde las actuaciones
que requieren la presencia de un intérprete pueden ir desde declaraciones a interrogatorios pasando
por requerimientos, notificaciones telefónicas, entrevistas con abogados de oficio o exámenes
médicos en la consulta del médico forense, entre otros..

Estas situaciones de conflicto radican en la falta de entendimiento y familiaridad con las
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particularidades de la comunicación mediada por intérprete de los distintos agentes y usuarios. Una
correcta información y la puesta en marcha de un protocolo de actuación serían clave para evitar el
conflicto.

A partir de los textos de Corsellis (2002, 2008 y 2010), Cambridge (2004) y Hale (2007), se
proponen una serie de estrategias de prevención de conflictos basadas en la información y la
comunicación entre los distintos agentes. Se hace hincapié en la prevención para la futura creación
de un protocolo de actuación que marque unas pautas básicas para las comunicaciones mediadas por
intérpretes en el ámbito de la Administración de Justicia española.

2. Situaciones de conflicto
Muchas son las situaciones de conflicto con las que se enfrentan en su día a día los

profesionales del sector de la interpretación en los servicios públicos (Lázaro 2008: 9) y, en
particular, en ITJ (Morris, 1995). Estas situaciones van desde la interpretación de comentarios
políticamente incorrectos o claramente ofensivos hasta situaciones de amenazas dirigidas al
intérprete.

Entre todas las situaciones de conflicto posibles, se analizarán tan solo aquellas que son
consecuencia directa de la falta de comprensión de la labor del intérprete por parte del personal de
la Administración de Justicia (PAJ en adelante). La casuística que se presenta a continuación se
limita a recoger las situaciones de conflicto que con mayor frecuencia se dan en la ITJ en los
términos definidos con anterioridad.

1. Situaciones en las que el PAJ pide al intérprete que no interprete la totalidad o una parte
de las conversaciones mantenidas en presencia del usuario, lo cual incluye a veces comentarios
directamente referidos al usuario, que se enuncian como si este no estuviera presente. En estos
casos el PAJ no deja claro si la actuación comenzará justo después de dichas conversaciones o
comentarios informales e intenta a veces hacer que el propio intérprete participe en las mismas,
entendiendo que le une a él una suerte de complicidad, al compartir ambos lengua y cultura. Este
tipo de peticiones de interrupción de la interpretación pueden incluso llegar a producirse durante la
propia actuación, de modo que indirectamente se hace partícipe al intérprete de una ficción por la
cual el usuario, a todos los efectos, deja de estar allí presente. Ejemplos de ello son los siguientes
extractos de conversaciones extraídos de nuestra práctica profesional: «Entre tú y yo…, esto no lo
traduzcas, ¿vale?» [un funcionario, durante un requerimiento, en la sede de un juzgado] o «Eso no
lo habrás traducido, ¿no?» [en un juicio, antes de empezar, y con el acusado y el intérprete ya en
sala, tras haber bromeado un juez en alusión directa a la condición de los condenados].

2. Situaciones en las que no se respetan los turnos de palabra o hay solapamientos del
discurso (Hale 2007:75) que impiden que se vehicule correctamente el contenido de la
comunicación expresado por alguna de las partes que, por norma general, suele ser el usuario. Sirva
de ejemplo una ocasión en la que durante un requerimiento el funcionario no permitía que el
requerido se expresara, pues cada vez que este hablaba interrumpía su comunicación, no respetando
su turno de palabra, produciéndose así un solapamiento constante de los distintos discursos.

3. Situaciones en las que el juez le pide al intérprete durante un juicio que interrumpa la
interpretación o que deje a un lado el cuaderno de notas por considerar que la interpretación de las
partes distintas al interrogatorio propiamente dicho perturba el orden de la sala, pues generan un
murmullo molesto, o por desconfiar del uso que el intérprete hará de las notas una vez finalizado el
juicio. Como ejemplo pondremos un caso en el que un juez pidió al intérprete que dejara de
cuchichear con el acusado durante un juicio, cuando se estaba interpretando en la modalidad de
susurrado la declaración de uno de los testigos, u otro en el que el juez pidió al intérprete que dejara
el cuaderno de notas al no entender cuál podía ser su función y por desconfiar sobre cuál sería el
destino final de las anotaciones realizadas por el intérprete.

4. Situaciones en las que el PAJ solicita al intérprete que realice gestiones que están fuera de
su competencia, como acompañar a un detenido ya en libertad a la puerta de los juzgados para
indicarle la salida después de su declaración ante el juzgado de guardia o delegar en el intérprete
funciones que no le corresponden y para las que no está preparado, como ofrecer información sobre
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cuáles son los trámites a seguir.
5. Situaciones en las que detenidos o acusados piden al intérprete asesoramiento jurídico. Un

ejemplo de ello serían los acusados que antes de entrar a juicio se acercan al intérprete para
preguntarle cómo debe comportarse en sala o qué deben decir, o le piden al intérprete que interprete
lo que crea más conveniente según su conocimiento y experiencia, con el objetivo de que la
sentencia resulte lo más favorable posible para ellos. De esta confusión de papeles habla también
Sandra Hale (2007:73).

6. Situaciones en las que los abogados se dirigen al intérprete para intentar condicionar su
opinión sobre el caso, o intentar que se pronuncie con anterioridad al desempeño de su función y en
un plano personal. Por ejemplo, abogados que pretenden poner al intérprete en contra de la otra
parte, intentando introducir un sesgo o indagando sobre la opinión personal del intérprete. Un
ejemplo: «¿No te parece que lleva razón mi cliente?» [un abogado, tras haber puesto en
antecedentes al intérprete en los pasillos, antes de entrar en sala para la celebración del juicio].

7. Situaciones en las que los detenidos, durante una declaración, o los acusados, durante un
juicio, utilizan la presencia  física  del intérprete  para hacer algún tipo de  demostración que
acompañe su relato de los hechos y situaciones en las que los detenidos o acusados enseñan al
intérprete las heridas ocasionadas en una trifulca, en un delito de lesiones, por ejemplo, para generar
empatía y compasión en la persona que interpreta su declaración o porque creen que el intérprete
tiene algún tipo de influencia sobre la decisión del juez –un caso más de la confusión de papeles
sobre la que trata Sandra Hale (2007:73)–.

8. Situaciones en las que el PAJ o alguna otra de las partes considera que los problemas de
comunicación son exclusiva responsabilidad del intérprete (Gómez y Hunt 2011: 174) y se deben a
una interpretación inadecuada, sin tener en cuenta que las dinámicas conversacionales varían de una
cultura a otra, y sin considerar el hecho de que si la persona interpretada no contesta, por ejemplo, a
sus preguntas, tal vez no sea porque el intérprete no está desempeñando correctamente su trabajo,
sino porque hay otro tipo de factores, como pueden ser el miedo o la vergüenza, que condicionan el
comportamiento de la persona en cuestión, por poner tan solo un ejemplo en el que la comunicación
puede fracasar. Comentarios del tipo: «¿Has traducido lo que acabo de decir u otra cosa?» [un
funcionario al intérprete, durante un requerimiento, viendo que el requerido no contestaba lo que él
esperaba].

9. Situaciones en las que los detenidos, imputados o acusados se muestran reticentes a la
comunicación con intérprete por desconfiar de su neutralidad, porque lo ven como un eslabón más
dentro de la cadena judicial, o bien porque temen que no guarde el secreto profesional en casos
delicados en los que su intimidad está en juego. Valga como ejemplo el caso de una testigo que no
quería declarar por miedo a que el intérprete estuviera del lado de la Administración de Justicia, tal
y como afirmó finalmente en la declaración.

10. Situaciones en las que se le niega o dificulta al intérprete el acceso a la documentación.
Caso de un informe pericial de contenido técnico y alto grado de complejidad sobre el que versó
una prueba pericial realizada mediante videoconferencia, y al que el intérprete solo pudo acceder el
mismo día previsto para la prueba pericial. La resistencia del PAJ a facilitar al intérprete la
documentación requerida se debía al desconocimiento sobre la importancia que tiene la fase
documental para poder llevar a cabo una interpretación de calidad y a la desconfianza en relación al
destino final que el intérprete podría darle a la documentación.

3.   Análisis y prevención de conflictos. Conocer el papel del otro.
La mayor parte de las situaciones de conflicto anteriormente descritas hubieran podido

evitarse con un conocimiento previo, por parte de los distintos agentes y participantes, de las
particularidades que entraña la comunicación con intérprete, la labor que estos desempeñan, sus
funciones y el código deontológico profesional por el que se rigen.

La falta de profesionalización del sector (Abril 2006:7-8 y Hunt 2012:113) puede ser en
parte responsable de la desconfianza que el PAJ muestra a veces hacia el trabajo del intérprete. Por
otra parte, la falta de familiaridad, de regulación y de control de la ITJ hace que, en muchas
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ocasiones, no se considere a los intérpretes como profesionales de pleno derecho. Es aquí donde la
información juega un papel principal, pues conocer la labor del otro es ya considerarlo como un
agente con el que establecer una relación profesional. En este sentido, dar a conocer el código
deontológico por el que se rigen los intérpretes que trabajan ante los tribunales de justicia bastaría
para evitar algunos de los conflictos antes planteados.

A continuación analizaremos brevemente la casuística anterior basándonos en el «Código
deontológico para intérpretes y traductores judiciales y jurados» propuesto por la Asociación
Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ 2010), con el objetivo de
demostrar que muchas de esas situaciones de conflicto no se hubieran producido si el PAJ y los
agentes y participantes implicados hubieran tenido en cuenta que, como todo profesional, los
intérpretes judiciales también se rigen por un código deontológico.

Nos centraremos en los puntos 1, 2, 3 y 6, relativos respectivamente a la fidelidad e
integridad del texto o discurso; la imparcialidad y ausencia de conflicto de intereses; la
confidencialidad; y los límites del ejercicio profesional de los intérpretes judiciales  y jurados
(APTIJ 2010). El conocimiento de estos puntos por parte de los agentes en las situaciones de
comunicación anteriormente descritas hubiera evitado respectivamente las situaciones de conflicto
planteadas en los casos 1 y 8 (punto 1 del código deontológico propuesto por APTIJ), 6 y 9 (punto 2
del código deontológico propuesto por APTIJ), 9 y 10 (punto 3 del código deontológico propuesto
por APTIJ), y casos 4, 5 y 6 (punto 6 del código deontológico propuesto por APTIJ). Los casos 2, 3,
7 y 10 pueden explicarse tanto por una falta de comprensión de las particularidades de la
comunicación con intérprete, como por una falta de entendimiento de su papel, así como por la
desconfianza que provoca a veces entre el PAJ la presencia de un profesional, el intérprete, que no
forma parte de ese cuerpo administrativo y que sin embargo es imprescindible para la realización de
actuaciones con usuarios que no hablan la lengua de la Administración de Justicia.

4. Conclusiones
Este tipo de situaciones de conflicto sería pues evitable si existiera un conocimiento por

parte de los diferentes agentes sobre la labor que desempeñan los intérpretes ante los tribunales de
justicia. En este sentido, ya en 2011 se presentó en este mismo foro, en el 4º Congreso Internacional
sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos organizado por el Grupo FITISPos en la
Universidad de Alcalá, una propuesta de curso de formación para el PAJ que pretendía paliar
algunos de «los problemas de entendimiento derivados de la falta de conocimiento de las
particularidades de la comunicación a través de intérprete» (Gómez y Hunt: 2011: 171).

En este sentido, el artículo 6 de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los
procesos penales, insta a los Estados miembros a que soliciten «a los responsables de la formación
de los jueces, fiscales y personal judicial que participen en procesos penales el que presten una
atención particular a las particularidades de la comunicación con la ayuda de un intérprete, de
manera que se garantice una comunicación efectiva y eficaz».

En toda situación profesional, una buena organización y una buena división del trabajo, así
como el conocimiento y la correcta comprensión de la labor de los distintos participantes es la clave
del éxito. Del mismo modo, el primer paso para evitar parte de los conflictos que surgen en la ITJ
pasa por una correcta comprensión del trabajo del intérprete por parte de todas las partes
implicadas. Huelga decir que los intérpretes deberán hacer el mismo esfuerzo por comprender la
labor y la función que desempeñan las otras partes, así como los códigos deontológicos por los que
se rigen.

Con la esperanza de que en un futuro se ponga en marcha un protocolo de actuación que
facilite el buen desarrollo  de las actuaciones judiciales mediadas por intérpretes, este trabajo
pretende dar un paso adelante en el tan necesario entendimiento entre intérpretes y personal de la
Administración de Justicia.
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Texto II

LA INTERPRETACIÓN EN EL CONTEXTO DE REFUGIADOS
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Resumen
Este artículo trata de acercarse de una manera teórica a la situación de la interpretación para
refugiados. En el presente estudio se propone el término Interpretación en el contexto de
Refugiados (IcR) para poner el foco de atención sobre un contexto descuidado en los Estudios de
Traducción e Interpretación.
Basándonos en los parámetros de comunicación de Alexieva (1997) para la categorización y
diferenciación de los acontecimientos mediados por un/a intérprete y en las ocho dimensiones de
Pöchhacker (2004; 2011) para situar las distintas variedades de interpretación, propondremos el
análisis de la IcR desde la dimensión (6) participantes, en concreto sobre uno de los participantes
involucrados, la persona refugiada.

Palabras clave (*)
interpretación en el contexto de refugiados, refugiados, asilo, interpretación en los servicios
públicos

Abstract
This article attempts to approach theoretically the situation of interpreting for refugees. The term
Interpreting in Refugee Contexts (IRC) is proposed in order to move the focus of attention to a
context that has been widely neglected within Translation and Interpreting Studies.
Based on Alexieva’s (1997) parameters of categorisation in interpreter-mediated events as well as
on Pöchhacker’s eight dimensions to map out interpreting in a theoretical way, we propose an
analysis of IRC through the dimension (6) of participants, in particular one of the participants
involved in IRC, the refugee person.

Key words (*)
interpreting in refugee contexts, refugees, asylum, community interpreting

1.      Introducción
Este artículo trata de acercarse de una manera teórica y exploratoria a la situación de la
interpretación para refugiados. En el presente estudio se propone el término Interpretación en el
contexto de Refugiados (IcR) para poner el foco de atención sobre un contexto descuidado tanto en
los Estudios de Traducción e Interpretación (TeI) como en nuestras sociedades, en el plano nacional
e internacional.

Enmarcada en la Interpretación en los Servicios Públicos (ISP), la IcR se explicará a través
de las dimensiones de Pöchhacker (2004), creadas para clasificar los Estudios de Interpretación, con
el objetivo de hacer un primer análisis del contexto de interpretación propuesto en este artículo.

En primer lugar, se expondrá el marco teórico de este estudio, dividido en tres apartados
diferentes. El primero de ellos es el que se centra en la cuestión de los refugiados y la comunicación
(2.1. Los refugiados y la comunicación). El segundo (2.2. La investigación en TeI y la
Interpretación en el contexto de Refugiados) hace un repaso de la investigación realizada en la
interpretación para refugiados; el tercer apartado  (2.3. Propuesta del término Interpretación en el
contexto de Refugiados) se centra en el objeto de estudio propiamente dicho. A continuación (3.
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Conclusiones y debate), se aportarán las conclusiones de este estudio y, finalmente, se hará una
propuesta de investigación (4. Propuesta de proyecto de investigación).

2.      Marco teórico
2.1.   Los refugiados y la comunicación
En las últimas décadas, España ha pasado de ser un país de emigrantes a ser un país receptor de
inmigración, aunque debido a la crisis económica, este fenómeno se está revirtiendo (INE, 2013).
Según Las Heras (2010b) y Berry (1990), dentro de los movimientos migratorios el colectivo más
desconocido –y quizás también uno de los más desfavorecidos– es el de los refugiados.

Para comprender la particularidad de este colectivo, resulta necesario recordar la definición
de «refugiado», así como las circunstancias de las personas refugiadas. La Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de la Naciones Unidas (OACDH, 2012) define refugiado como persona
que,

debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a
causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y
hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual,
no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.

A finales de 2012, ACNUR (2013) contabilizaba 15,4 millones de refugiados; de estos, el 55
% procedía de Afganistán, Somalia, Irak, la República Árabe Siria y Sudán. En el caso español,
según los últimos datos oficiales existentes de la Oficina de Asilo y Refugio (2012), en 2011 se
formalizaron 3.422 solicitudes y los principales países de origen de los solicitantes de protección
internacional fueron Costa de Marfil (550 peticiones), Cuba (444 peticiones), Nigeria (259
peticiones), Guinea (150 peticiones) y Palestina (133 peticiones). Con estas cifras, España ocupaba
el puesto 13 en la UE de los 27; sin embargo, si lo analizamos teniendo en cuenta el número de
solicitudes por millón de habitantes, España pasa a estar en el puesto 24 (CEAR, 2013).

Según los datos de CEAR (2012), en el Estado español, Madrid es el lugar en el que en 2012
se presentaron mayor número de solicitudes, con 1.282. Esto es debido a que funciona como
frontera a través del aeropuerto de Barajas. A este le sigue Barcelona, con 200, Ceuta, con 184,
Valencia, con 151; y Vizcaya, con 62.

Por supuesto, estos movimientos migratorios tienen efectos importantes en los países
receptores y, evidentemente, también en España. Uno de ellos lo podemos encontrar en el hecho de
que, a medida que han ido llegando a este país personas procedentes de países alófonos, han surgido
problemas de comunicación en distintos ámbitos de los servicios públicos (Navaza, 2010).

Debido a las circunstancias propias de este colectivo, es habitual que no conozcan la lengua
ni la cultura del país de acogida, pues la mayoría de ellos cuando abandona su país no sabe adónde
llegará (Las Heras, 2012). En este sentido, ya en 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
señalaba «que los inmigrantes en situación irregular se enfrentan a numerosos obstáculos que
dificultan el disfrute de un buen estado de salud y que estos se deben principalmente a la
discriminación, a las dificultades sociales y económicas, a las trabas administrativas y a las
diferencias lingüísticas y culturales» (Navaza, 2010); en esta misma línea, en 2009, Médicos del
Mundo publicó un estudio en el que se reflejaban las barreras más importantes para acceder a la
sanidad, siendo la barrera lingüística una de las diez más importantes (Navaza, 2010). Esta realidad
viene refrendada por diversos autores (Barsky, 1993; Barsky, 1996; Fenton, 1997; Fenton, 2004;
Inghilleri, 2005; Kolb & Pöchhacker, 2008; Maryns, 2006; Mikkelson, 2000; Pöchhacker & Kolb,
2009; Pöllabauer & Schumacher, 2004; Pöllabauer, 2005; Pöllabauer, 2006; Watson, 1998).

La comunicación es un elemento básico en cualquier relación social, pero es fundamental en
el caso de aquellas personas que desconocen el idioma del lugar donde están residiendo, como es el
caso de las personas refugiadas (Las Heras, 2010a). Esta carencia puede afectar a la propia salud
física y mental de los refugiados, por lo que la traducción y la interpretación juegan un papel
importante, ya que suponen precisamente posibilitar la comunicación (Las Heras, 2010a). La
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Constitución de la Organización Mundial de la Salud define la salud como no únicamente la
ausencia de enfermedad o dolencia, sino como «a state of complete physical, mental and social
well-being» (OMS, 1946 en (Webel & Galtung, 2007). En este sentido, la interpretación (y la
traducción) pueden ayudar a promover la justicia social y la igualdad entre los refugiados, pues
poder comunicarse y entender les posibilitará conocer sus derechos y obligaciones como ciudadanos
y seres humanos.

Es fundamental tener  presente que para la obtención del estatus  de refugiados  el/la
solicitante de asilo debe basar su solicitud en su historia personal y será a partir de esta que la
oficina de inmigración del país en cuestión decidirá otorgar este reconocimiento o no. Por lo tanto,
la interpretación de esta historia, llevada a cabo por el intérprete, puede afectar profundamente un
resultado positivo o negativo para el refugiado (Fenton, 2004).

Sin embargo, el ámbito judicial no es el único que afecta a las personas refugiadas, también
el ámbito policial, sanitario y el de los servicios sociales son esenciales para este colectivo. Pero,
sobre todo, el ámbito sanitario y el de los servicios sociales tienen especial importancia, ya que
estos tienen que ver con la salud de las personas y su integración en la sociedad que les acoge.

En este sentido, los servicios de interpretación en los distintos ámbitos que entran en juego
en el contexto de refugiados son de vital importancia, sobre todo en los primeros contactos, cuando
la persona refugiada requiere de asistencia jurídica, sanitaria, laboral o de cualquier otro tipo. El
intérprete se convierte en la voz y los oídos del refugiado (Las Heras, 2010b: 3).

2.2.   La investigación en TeI y la Interpretación en el contexto de Refugiados (IcR)
Como ya se ha mencionado, en este artículo queremos proponer el término Interpretación en

el contexto de Refugiados (IcR) para hacer una llamada de atención sobre este contexto, el cual, a
pesar de haber sido objeto de estudio en algunas investigaciones (Barsky, 1993; Barsky, 1996;
Fenton, 1997; Fenton, 2004; Inghilleri, 2005; Kolb & Pöchhacker, 2008; Maryns, 2006; Pöchhacker
& Kolb, 2009; Pöllabauer & Schumacher, 2004; Pöllabauer, 2005; Pöllabauer, 2006; Watson, 1998)
se trata de uno de los más desatendidos por parte de los estudios en TeI (Pöllabauer, 2006), ya que,
en realidad, estos estudios casi siempre han estado centrados en las audiencias de solicitud de asilo
mediadas por un/a intérprete (Pöllabauer, 2006).

En el plano nacional, no conocemos ningún estudio integral sobre la situación de la
interpretación para refugiados propiamente dicha, ni siquiera en cuanto a las audiencias de solicitud
de asilo, por lo que parece que se trata de un trabajo pendiente en nuestro país.

Existen, sin embargo, interesantes estudios descriptivos e introductorios sobre la Traducción
e Interpretación en el contexto de Refugiados (TeIcR), tratados de manera general y desde una
perspectiva de la práctica real (Las Heras Navarro, 2010a; 2010b; 2011; 2012).

Asimismo, en la tesis doctoral de Abril (Abril, 2006) se mencionaba el ámbito de los
refugiados, de manera general, al igual que se describían los servicios creados por algunas ONG
desde la década de los 901. Del mismo modo, Valero Garcés (Garcés & Cata, 2006) efectúa una
descripción del Servicio de Traductores e Intérpretes (SETI) del Comité de Defensa de los
Refugiados, Asilados e Inmigrantes en el Estado Español (COMRADE).

Debido a la inexistencia de estudios más extensos y focalizados en la IcR, no contamos con
datos empíricos que muestren cuáles son las características y necesidades reales de este tipo de
interpretación que se integra en varios ámbitos con muy distintas demandas para el conjunto de
participantes (refugiados, intérpretes, proveedores de servicios, responsables de instituciones).
Consideramos que este contexto merece atención por parte de la comunidad investigadora en TeI,
pues es lo suficientemente relevante y las consecuencias de no tener un servicio de interpretación en
estos contextos (o si se tiene, que la calidad de este sea cuanto menos cuestionable) son
suficientemente críticas para ser objeto de investigación.

1 La Asociación Comisión Española de Migración (ACCEM), que a su vez ha proporcionado traducción e
interpretación a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior; la Federación de Organizaciones de
Refugiados y Asilo de España (FEDORA); la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); y el Comité de
Defensa de los Refugiados, Asilados e Inmigrantes en España (COMRADE) y el Servicio de Traducción e
Interpretación (SETI), creado en 1991 en el seno de COMRADE (Abril, 2006: 115-117).
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Además, resulta interesante señalar cómo desde la Psicología se ha mostrado interés en
analizar tratamientos psicoterapéuticos realizados a refugiados  con la asistencia de intérpretes
(Björn, 2005; d' Ardenne, Ruaro, Cestari, Fakhoury, & Priebe, 2007; Miller, Martell, Pazdirek,
Caruth, & Lopez, 2005; Tribe, 2002; Tribe & Morrissey, 2003; Tribe & Morrissey, 2004; Tribe &
Keefe, 2009; Tribe & Lane, 2009; Tribe, 2009). Sin embargo, no se ha tratado directamente el
efecto que puede tener la interpretación para la salud integral y la calidad de vida de los refugiados,
algo que trataremos en futuros estudios.

Por todo esto, creemos necesario estudiar este tema, pues responde   a intereses
completamente contemporáneos, dado que la migración forzosa es un fenómeno que está al orden
del día y que, a pesar de ello, es una asignatura pendiente para nuestra sociedad y disciplina. Es un
ámbito prácticamente desconocido para la sociedad en su conjunto y para el ámbito académico de
TeI. En consecuencia, el estudio que aquí se presenta pretende contribuir a rellenar esta laguna
ofreciendo un primer acercamiento al contexto español de la IcR.

2.3. Propuesta del término «Interpretación en el contexto de Refugiados» (IcR)
2.3.1.     Dimensiones de la IcR
Alexieva (1997), desde una perspectiva de comunicación, presenta una tipología abarcadora para la
categorización y diferenciación de los acontecimientos mediados por intérprete a través de
parámetros de comunicación reflejados en el texto origen y el texto meta y en el entorno situacional.
Estos parámetros son: (1) la modalidad de interpretación, (2) los participantes, (3) el tema, (4) el
tipo textual, (5) las estrategias textuales, (6) las limitaciones espacio-temporales y (7) el objetivo de
la comunicación.

Pöchhacker (2004; 2011) en la misma línea que Alexieva presenta ocho dimensiones
diferentes para situar las distintas variedades de interpretación: (1) medio; (2) ámbito, (3) técnicas;
(4) lenguas (culturas); (5) discurso; (6) participantes; (7) intérprete; y (8) problemas. Como se
puede observar solamente hay dos coincidencias claras entre ambos autores y son el tipo textual
(Alexieva) y el discurso (Pöchhacker), así como los participantes.  Para los efectos de nuestro
estudio, vamos a abordar las variedades de interpretación desde el punto de vista de los
participantes, ya que a partir de este se puede establecer una clasificación en función de las partes
implicadas en la situación comunicativa. Alexieva considera que el dominio de las lenguas, la
implicación, el estatus, rol y número de participantes resultan determinantes en la dinámica de la
situación de interpretación. Este planteamiento lleva a considerar a los participantes en las
situaciones de interpretación integrados en una serie de continuos que van de la distancia a la
proximidad, de la ausencia de implicación a la implicación, de la igualdad a la desigualdad (poder),
de la formalidad a la informalidad, de la colaboración a la ausencia de colaboración y de los
objetivos compartidos a objetivos conflictivos. Pöchhacker (2011: 114) hace hincapié en los
continuos: igualdad de estatus de los participantes y carácter individual o de representación.

Siguiendo las dimensiones de Pöchhacker en el caso de la Interpretación en el contexto de
Refugiados, podemos encontrar (véase Figura 1) las siguientes dimensiones: (1) medio (humano),
diferentes ámbitos de interpretación (2), que serían tribunales, hospitales, comisarías de policía,
centros de internamiento de extranjeros (CIE), colegios, oficinas de los servicios sociales, oficinas
de ONG, entrevistas para los medios de comunicación, entre otros; (3) diferentes técnicas
(consecutiva, simultánea, susurrado, traducción a la vista); (4) lenguas (habladas o de signos,
diferentes registros y jerga); (5) diferentes tipos de discurso (conversaciones, debates, reuniones,
entrevistas…); (6) participantes (la persona refugiada y los representantes de las instituciones); (7)
intérpretes (ad-hoc, semiprofesionales, profesionales autodidactas y profesionales formados); (8)
problemas (calidad, estrés, roles, amplia gama terminológica, profundo conocimiento de las lenguas
de trabajo de todos los orígenes; trato con personas que pueden estar instalados en el miedo, la
desconfianza y la sospecha constante; trabajo en contextos muy exigentes, historias dolorosas,
estados psicológicos alterados, necesidad de obtener la confianza de la persona refugiada; empatía;
distanciamiento; imposibilidad de planificar la carga de trabajo; situaciones de emergencia;
conflictos…).
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Se propone el análisis de la IcR desde la dimensión (6) participantes; en concreto sobre uno
de los participantes involucrados, la persona refugiada, ya que es esta la que marca los ámbitos de
interpretación (2) en los que tendrá lugar la situación comunicativa. Asimismo, es el participante
refugiado quien determina las lenguas (4), el discurso (5) y los problemas (8), entre otros.

Tras presentar nuestra propuesta del término Interpretación en el contexto de Refugiados
como respuesta a la laguna existente, parece necesario ubicar donde enmarcaríamos este contexto
de interpretación emergente dentro del campo general de los Estudios de Interpretación.

Figura 1. Dimensiones de la Interpretación en el contexto de Refugiados (IcR)

2.3.2. Ubicación de la interpretación para refugiados dentro del marco de los Estudios de
Interpretación

Para ubicar nuestra propuesta, nos servimos del marco referencial de la Interpretación en los
Servicios Públicos (ISP) o Community Interpreting, como se conoce en el plano internacional de la
disciplina.

Al contrario que con la IcR, la ISP sí ha sido objeto de estudio desde hace varias décadas.
Abril (2006) la define como aquella que facilita la comunicación entre los servicios públicos
nacionales –policiales, judiciales, médicos, administrativos, sociales, educativos y religiosos– y
aquellos usuarios que no hablan la lengua oficial del país que habitualmente pertenecen a minorías
lingüísticas y culturales: comunidades indígenas que conservan su propia lengua, inmigrantes
políticos, sociales o económicos, turistas y personas sordas.

Tal y como explica Abril (2006), esta definición es genérica y matizable, pues depende del
contexto nacional al que nos refiramos y los parámetros de estudio que apliquemos. Pero, según
esta definición y matización, la IcR pertenecería al campo de la ISP, ya que comparten los mismos
ámbitos (policial, judicial, sanitario, administrativo, social, educativo, etc.).

En este sentido, proponemos (Figura 2) que la IcR forme parte de la ISP, junto con otros
contextos de interpretación, como la Interpretación Judicial, la Interpretación Sanitaria, la
Interpretación en los Servicios Sociales y la Interpretación Policial.
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Figura 2. La Interpretación en los Servicios Públicos (ISP)

3.      Conclusiones y debate

Como hemos visto, la comunicación es fundamental en cualquier relación social, pero todavía más
en el caso de las personas refugiadas, quienes pueden ver afectada su propia salud física y mental
por no poder comunicarse. Los servicios de traducción e interpretación son, por tanto, esenciales
para llenar el espacio comunicativo en el que se sucede la interacción entre la persona refugiada y
los servicios públicos.

Este artículo ha tratado de acercarse de manera teórica a la situación de la interpretación para
refugiados. Asimismo, se ha propuesto el término Interpretación en el contexto de Refugiados
(IcR), enmarcado en la Interpretación en los Servicios Públicos (ISP), con el fin de poner el foco
sobre un contexto que consideramos merecedor de atención por parte de la comunidad
investigadora en TeI.

Tal y como se ha expuesto previamente, hasta ahora no existe un marco teórico o empírico
que dé cabida al reto –para todos los colectivos implicados en el proceso de asilo: refugiados,
intérpretes, proveedores de servicios, responsables de instituciones– que supone la IcR y que integre
todos los ámbitos involucrados en este tipo de interpretación (judicial, sanitarios, servicios sociales,
etc.). Esta propuesta pretende integrar todos los ámbitos de interpretación que forman parte del
contexto de refugiados y, sobre todo, contribuir a rellenar una laguna en la investigación en TeI.

4. Propuesta de un proyecto de investigación

Desde esta realidad, con el objetivo de rellenar este vacío existente en la bibliografía y promover el
desarrollo disciplinar de la investigación en el contexto de los refugiados, se está realizando un
proyecto de investigación en el contexto español de tipo empírico observacional que dé respuestas a
la situación de la interpretación para refugiados en España, así como al papel que tiene la
interpretación sobre la salud y la calidad de vida de las personas refugiadas.

Algunos de los elementos más interesantes y novedosos de este estudio residen en su
metodología mixta, tanto a nivel empírico –al combinar aproximaciones cualitativas y cuantitativas
(algo que se viene recomendando en la disciplina: Hansen (2005), Hertog (2006); Gile (2009),
Pöchhacker (2011), y Hale y Napier, (2013))– como teórico al ofrecer una síntesis de diferentes
teorías y/o marcos conceptuales provenientes de la Psicología, los Estudios de TeI y los Estudios
para la Paz.

Asimismo, el otro gran interés del estudio reside en la incorporación en el mismo de la
perspectiva de los diferentes colectivos o actores implicados en el proceso de asilo. En este sentido,
los objetivos generales que se persiguen con dicho proyecto serán:
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 Objetivo 1: Estudiar la situación de la interpretación para refugiados en España.
 Objetivo 2: Analizar la percepción de los agentes implicados sobre la interpretación y su

importancia para los refugiados.
 Objetivo 3: Analizar la relación existente entre la interpretación y bienestar.
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Texto III

LA COMUNICACIÓN CON MUJERES EXTRANJERAS EN LA CÁRCEL.

ESTUDIO DE CASO.

Carmen Valero Garcés
Esperanza Mojica López

Universidad de Alcalá

Resumen:
En 2011 el Instituto Nacional de Estadística indicaba que había 3.367 mujeres delincuentes en el
sistema penitenciario español, de las cuales 1.921, o el 57 %, eran extranjeras. Todas estas mujeres
tienen el derecho a la información con respecto a sus procesos penales desde el momento de su
detención. Sin embargo, las barreras de comunicación pueden impedir la aplicación de la ley, o
reducirla al mínimo. Estudios previos demuestran que no hay traductores profesionales o intérpretes
disponibles para trabajar en los casos de delincuentes extranjeros, por lo que se utilizan otros
recursos  y estrategias. El objetivo  principal de nuestro estudio  es analizar, como parte de un
proyecto más amplio, la situación en la prisión de mujeres de Alcalá - Meco, Madrid con el fin de
conocer la realidad de primera mano y colaborar en el desarrollo de proyectos y soluciones.

Palabras clave: Interpretación, ámbito penal, mujeres delincuentes.

Abstract:
The Spanish National Institute of Statistics reflects in its most recent data that in 2011 there were
3,367 female offenders in the Spanish penitentiary system. Of those, 1,921, or 57%, were
foreigners. All these women are granted the right to information regarding their criminal
proceedings from the moment of their arrest. However, communication barriers may prevent the
enforcement of the law, or reduce it to a minimum. According to our data, there are no professional
translators or interpreters available to work on the cases of foreign offenders, so other resources and
strategies are used. Our main purpose is to analyse the situation in the Alcalá-Meco women´s prison
in Madrid, Spain —as part of a wider project which is still in progress— in order to know the reality
of communication with non-Spanish speaking female offenders first-hand and cooperate towards
the development of projects and solutions to solve the communicating disadvantages.

Keywords: Interpreting, detention settings, female offenders.

1. Introducción. La comunicación en el ámbito penitenciario.
La sociedad española, al igual que ha ocurrido en otros países de la Unión Europea, ha vivido en
estas últimas décadas un cambio significativo en mucho aspectos, debido en parte a los flujos
migratorios, el desarrollo de las comunicación y una mayor movilidad de las personas. Estos
cambios se han visto también reflejados en las características de la población reclusa de modo que
la población penitenciaria española pasó en pocos años de ser eminentemente nacional a estar
compuesta, superando el 30%, por ciudadanos extranjeros procedentes, en su mayor parte, de
Marruecos, Colombia, Rumanía, Argelia y Ecuador (Almeida et al. 2006: 23). Dicha tendencia
parece haberse mantenido. Si nos centramos en la población femenina (objeto de este estudio), los
datos lo demuestran lo siguiente: según el Instituto Nacional de Estadística en 2011 había 3.367
mujeres delincuentes en el sistema  penitenciario español.  De ellos, 1.921,  o el 57%, eran
extranjeras. Todas estas mujeres tienen el derecho a la información con respecto a sus procesos
penales desde el momento de su detención. Sin embargo, las barreras de comunicación pueden
impedir la aplicación de la ley, o reducirla a un mínimo.

Antes de centrarnos en este punto, conviene dar información general que nos ayude a
contextualizar la investigación que presentaremos a continuación, si bien por cuestiones de espacio
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nos limitaremos a dar algunas pinceladas y referencias breves. Son pocos los estudios dedicados a
explorar los problemas particulares a los que se enfrentan los reclusos extranjeros en las prisiones.
Podríamos citar, en Europa, los trabajos de Ellis, (1998); Green (1998, 1991); Pourgourides et al,
(1996); Cheney (1993); Tarzi and Hedges (1990, 1993); (Bhui 2003, 2004, 2006) Van Kalmthout et
al (2007), y en el caso de España las Tesis Doctorales y los trabajos de Baixauli (2012) y Martínez-
Gómez (2008) merecen la pena ser mencionados.

La identificación de los principales problemas que sufre la población extranjera
señalados por Bhui (2006) como colofón de su investigación en seis centros penitenciaros ingleses,
nos sirve de resumen para conocer la situación general en las prisiones:

1.   Falta de información (por ejemplo, sobre el sistema legal o la prisión);
2.   Problemas relacionados con la inmigración (por  ejemplo,  órdenes de deportación  y

detención indefinida por el Servicio de Inmigración);
3.   Barreras del idioma (factor que intensifica los demás problemas);
4.   Aislamiento (en particular de las familias);
5.   Falta de preparación para la reinserción social y laboral una vez finalizada la condena;
6. Tratamiento poco correcto y, en ocasiones, cierto racismo con actitudes irrespetuosas por

parte del personal.
Muchos de estos problemas se solapan en cierto grado y los trabajos citados de Baixauli y

Martínez-Gómez indican que dichos temas preocupan también en las cárceles españolas. Siendo el
punto tres el que nos interesa, el tema lingüístico, una ojeada a la legislación vigente revela lo
siguiente:

El actual Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero,
que desarrolla y ejecuta la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre recoge un número limitado de
disposiciones que hacen referencia explícita al tratamiento de internos extranjeros (artículos 4(1),
15(5), 26, 27, 41(1,7), 43(2), 46, 49 (3), 52(2, 3, 4, 5), 62(4), 118(2), 123(1), 127(3), 135(2) 197 y
242(2)(j)). Sin embargo, son los/as funcionarios y los/as propios/as internos/as los que se convierten
en improvisados intérpretes, ya que el Reglamento Penitenciario considera, al parecer, que están
cualificados para hacer una traducción a la vista. Si aun así no es posible realizar una «traducción
oral», la norma deja abierta la vía de solicitar ayuda a los servicios consulares (RITAP, 2012).

Dentro del procedimiento que la Administración Penitenciaria debe seguir para imponer
sanciones y faltas disciplinarias, el Reglamento Penitenciario menciona también en su artículo 242,
apartado j), la posibilidad de recurrir a un intérprete: «Posibilidad de asistirse de un funcionario o
interno como intérprete si se trata de un interno extranjero que desconozca el castellano» (BOE
nº40, 5423). Resulta sorprendente que se deje en manos de los/as funcionarios e incluso de los/as
propios/as presos/as la labor de interpretar. No solo porque no tienen porqué tener la calificación ni
la formación necesaria para ejercer profesionalmente como tal, sino porque el principio de
imparcialidad y exactitud queda totalmente expuesto a la decisión de las personas que actúan como
intérpretes ad hoc.

Como se señala en el informe de RITAP (2012) «el artículo opta por no concretar el modo
de proceder y deja al arbitrio de cada Director de Centro la forma concreta de actuar». La falta de
una regulación clara en cuanto al derecho a ser asistidos/as por un/a intérprete, así como de los
criterios de selección y las garantías de calidad de los profesionales, demuestra el desconocimiento
y ausencia de concienciación por parte de la Administración sobre la necesidad de cubrir estos
vacíos comunicativos.

Un nuevo instrumento de regulación, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales,
cuya transposición  al Derecho Español se ha hecho efectiva en  octubre de 2013, tiene como
objetivo garantizar la interpretación en todas las fases del proceso penal, incluido el interrogatorio
policial, vistas judiciales y audiencias intermedias, así como la traducción de documentos
esenciales, para asegurar que se cumple el derecho a la equidad durante todo el proceso, con
independencia de las barreras lingüísticas que puedan existir. Mientras la ley se desarrolla, la
realidad es bien distinta, tal y como demuestra el estudio que presentamos.
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2. Proyecto piloto: objetivo y metodología
En las páginas que siguen describirnos la experiencia piloto en la cárcel de mujeres C.P. Madrid I
(Mujeres), conocida también como la prisión de Alcalá-Meco. Dicha experiencia aúna dos áreas
importantes: la investigación y la formación de traductores e intérpretes en los servicios públicos
(TISP), y se enmarca dentro de las líneas de investigación del grupo FITISPos y del programa
formativo de postgrado de la universidad de Alcalá de TISP.

El objetivo de este estudio es conocer la realidad de las mujeres reclusas que desconocen la
lengua y la cultura de contacto para poder determinar las carencias de asistencia lingüística que
existen y las soluciones que se toman para que se produzca una comunicación efectiva. El proyecto
se desarrolló entre febrero y junio de 2013

Los primeros pasos fueron los siguientes:
1. Solicitud de permisos de acceso al centro penitenciario para llevar a cabo la

investigación y firma  de convenio de  prácticas para los alumnos del Master en
CI&TISP. Ambos trámites supusieron un tiempo y esfuerzo previo considerable.

2. Desarrollo de modelo de encuestas y entrevista
3. Programación de visitas.

2.1 Solicitud de Permisos
La solicitud de autorización tiene como fin en esta primera fase ayudar a cumplir el primer objetivo
específico marcado, que es: compilación y análisis de necesidades de comunicación de todas las
personas implicadas: victimas y diferentes agentes.

El proceso es lento y complejo, dadas las dificultades añadidas que lleva consigo acceder a
las instalaciones de un centro penitenciario. Cinco investigadoras del grupo FITISPos tuvieron la
oportunidad de conseguir los permisos necesarios para desarrollar esta investigación. Además, tras
la firma de un convenio de prácticas entre Instituciones Penitenciarias y la Universidad de Alcalá
como parte de la asignatura que se imparte en el Máster de Comunicación Intercultural, Traducción
e Interpretación en los Servicios Públicos, varias alumnas colaboraron en el curso 2012-2013 con el
C.P. de Alcalá-Meco (Mujeres I). Gracias a este convenio, se tradujo documentación necesaria que
supuso un gran avance en materia de comunicación con las reclusas extranjeras.

2.2 Desarrollo de modelo de encuestas y entrevistas
El siguiente paso fue el diseño de los instrumentos de recopilación de información: encuestas y
entrevistas tanto para las detenidas como para los profesionales del Centro:

La encuesta dirigida a las detenidas incluía, por un lado, preguntas cerradas de respuesta
única con el objetivo de obtener datos precisos para el posterior análisis y, por otro lado, preguntas
totalmente abiertas para que la encuestada se expresara libremente y diera acceso así a información
que pudiera ser relevante para cumplir nuestro objetivo o para proyectos futuros. También se
incluyen algunas preguntas de respuesta múltiple. La encuesta fue traducida al chino, al inglés, al
rumano y al ruso, siendo los idiomas que en el momento de la investigación conocían las
encuestadas, permitiéndoles así que pudieran responder en su lengua materna, dado el escaso
dominio del español de las mismas.

La entrevista se utilizó como instrumento para conseguir datos tanto de los profesionales de
la prisión como de las reclusas. En este sentido fue necesario diseñar dos entrevistas distintas:

En primer lugar se diseñó el guión de las entrevistas que se realizarían a los profesionales
penitenciarios en los diferentes puestos según la organización jerárquica de todos los centros
penitenciarios. De acuerdo con la información ofrecida por el Ministerio del Interior (Secretaría
General de Asuntos Penitenciarios), «existen varios tipos de profesionales, que se incluyen en las
diferentes áreas de trabajo existentes de intervención, sanitaria, servicios y mantenimiento,
formando equipos multidisciplinares» (MI, 2013), e incluyen juristas, psicólogos, sociólogos,
pedagogos, educadores, trabajadores sociales, personal sanitario, personal de interior y vigilancia y
personal de administración y servicios.
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En cuanto al diseño del guión de las entrevistas a varias reclusas, el objetivo era cubrir
aspectos que no estuvieran en las encuestas con el fin de que las investigadoras se familiarizaran
también con el contexto y pudiesen interpretar correctamente los datos así como recoger ideas para
la elaboración de materiales o estrategias que pudiesen ayudar. Para tal fin y, considerando el escaso
dominio del español de las extranjeras, se tradujeron las preguntas a la lengua de cada una de las
entrevistadas (al igual que en el caso de las encuestas) y se seleccionaron intérpretes de dichas
lenguas con el fin de poder llevar la conversación en una lengua que dominasen. Inglés, chino, ruso
y rumano fueron las lenguas de trabajo.

2.3 Programación de visitas

El número de investigadores que consiguieron tener permiso para acceder al Centro Penitenciario fueron finalmente
cinco, todas del sexo femenino, como ya hemos indicado. El número de sesiones permitidas fueron 3 de 2 horas cada
una, distribuidas del siguiente modo:

1. Entrevistas con el personal del Centro para conocer el entorno y obtener datos generales relativos a la
comunicación con reclusas no hispanohablantes.

2. Entrevistas con las propias reclusas para conocer sus necesidades comunicativas dentro de la prisión.

3. Desarrollo de una sesión formativa en la que poder explicar a las reclusas estrategias básicas de traducción
e interpretación y contribuir a la concienciación sobre la necesidad de contar con profesionales formados
para eliminar las barreras comunicativas.

3. El CP Madrid I (Mujeres) en datos
En el momento de llevar a cabo la investigación en el C. P. Madrid I (Mujeres), la población en este
Centro ascendía a 522 internas, de  éstas el porcentaje de españolas era  de 39,08% y el de
extranjeras el 60,92% (Fuente Administración General del Estado (AGE) 4 de junio de 2013).
Según esta misma fuente, si se considera exclusivamente la población femenina en el territorio
nacional, Madrid I acogía al 11,08% del total de internas en las prisiones competencia de la
Administración General del Estado (AGE) y, si se consideran las internas en situación preventiva,
acogían al 21,54%, algo menos de una cuarta parte. Otro dato significativo para nuestro objetivo es
que en ese momento el 59% de las internas estaban cumpliendo condena, lo cual debería motivar su
participación en las actividades programadas. Igualmente ello posibilita también mejorar la
formación de estas reclusas como intérpretes y traductoras mientras dure su estancia en la cárcel y
además se les prepara de cara al futuro al dotarles de una formación y habilidades que les puedan
permitir ejercer dicha profesión una vez cumplida la condena, favoreciendo así la reinserción
laboral, otro de los puntos negros que indicaban estudios previos antes mencionados.

Volviendo a la población extranjera en CP Madrid I y a los datos de los que disponemos, el
60,92% está muy por encima de la media del conjunto de las prisiones dependientes del AGE, cuyo
porcentaje de internos  de origen  extranjero era de 30,65%  en el mes  de marzo  de 2013. La
diversidad cultural y lingüística es otra de las características de este colectivo. Este hecho supone un
reto y una oportunidad para la organización del Centro y exige también un esfuerzo por parte de las
propias internas en términos de adaptación, dado que además de las dificultades lingüísticas y
culturales, muchas de ellas no han estado nunca en un Centro Penitenciario y proceden directamente
de una situación de libertad, sin haber residido previamente en España. Todos estos factores parecen
hacer más necesaria la presencia de enlaces lingüísticos y culturales fiables que faciliten a ambas
partes una labor ya de por sí complicada. Tal y como se revela en las entrevistas realizadas, esta
situación exige un compromiso profesional de apoyo diferenciado y mantenido durante el tiempo de
permanencia por parte de todos los implicados profesionalmente en la tarea de normalizar la
convivencia cotidiana.

Entre la población extranjera, del 60,92%, el 45,59% proceden del continente americano y
son de origen latino, ocupando un peso especifico superior al de las españolas, que supone solo el
39,08% del total. De este modo, en el momento de la investigación el 84,67% de las internas estaba
compuesto por españolas y americanas, lo cual permitía utilizar el castellano como lengua de
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comunicación y aprovechar esa base cultural común para trabajar con ellas. El 15,33% restante se
repartía entre europeas (un 10,73%), africanas (3,26%) y asiáticas (1,34%). Las características del
Centro suponían un buen ejemplo de estudio para nuestro proyecto.

En cuanto a la edad, y según el informe de junio de 2013 elaborado por el CP Madrid I, en
general se observa que más de un 22,22% son menores de 25 años, el 41,12% está entre 26 y 40
años, un 28,54% tiene más de 40 años y solo un 2,11% es mayor de 60 años. En definitiva, CP
Madrid I acoge fundamentalmente a mujeres adultas entre los 26 y los 40 años. Estas cifras
coinciden con los datos obtenidos en nuestra investigación sobre las reclusas extranjeras que no
conocen el español.

A este respecto resultan muy significativas las cifras dadas por los directivos de la cárcel:
entre el 1 de enero y el 4 de junio de 2013 se dieron 313 altas (260 extranjeras), 263 llegaban desde
libertad, 55 de los ingresos tenían menos de 25 años de edad y 51 de esas jóvenes venían
directamente de la calle. Preparar a este grupo para su reinserción laboral, sin duda, es un reto a
perseguir.

En este sentido, en las actividades que se desarrollaban en el centro en el momento de la
investigación, 27,93% del total participaban en actividades formativas, siendo la Educación Básica
la actividad prioritaria, indicador del bajo nivel formativo de la mayoría, si bien este dato contrasta
con el de las internas extranjeras que no hablan español, cuyo nivel educativo es más alto, como
indican los resultados de nuestra investigación.

4. Resultado de la investigación
4.1 Primera sesión

Tras varias visitas previas, conversaciones telefónicas y gestiones por parte de la coordinadora con
el fin de conseguir los permisos de acceso para los investigadores, el 21 de mayo de 2013 tuvimos
la oportunidad de desarrollar la primera sesión de entrevistas con el personal de la prisión y así
acceder a la realidad de uno de los pocos centros penitenciaros exclusivos para mujeres de España
"Alcalá Meco-Mujeres I".

En esta sesión se presentó el proyecto de investigación, llamando la atención sobre los
objetivos principales: delimitar las carencias y necesidades comunicativas que tienen las mujeres
extranjeras durante todo el proceso penal y, en particular, en esta fase de su vida, y colaborar en el
diseño de estrategias o acciones útiles.

Por su parte, el director del centro, el responsable de educación, la psicóloga y la trabajadora
social (quienes dirigen dos programas en materia de género “Igualdad de género” y “Ser Mujer”,
respectivamente) compartieron con el equipo FITISPos una visión detallada de la vida en la prisión
para las mujeres extranjeras no hispanohablantes y ofrecieron datos que vienen a completar la
información dada en las páginas anteriores, como por ejemplo, que el porcentaje de población
reclusa en España es del 8% para las mujeres y del 92% para los hombres. De estas mujeres, la
mayoría tienen penas por delitos Contra la Salud Pública (un 80%) o por prostitución y, según los
últimos datos recogidos por la dirección de la prisión, en ella conviven más de 42 nacionalidades de
las cuales la mayoría son latinas, pero aún así sigue habiendo un elevando porcentaje de mujeres
que no son hispanohablantes.

De la entrevista con los profesionales del Centro se deduce también que el alto porcentaje de
población extranjera genera problemas de comunicación que se resuelven con el uso de las propias
reclusas como intérpretes ad hoc, o con gestos u otras estrategias que pueden privarlas de su
derecho a entenderse y ser entendidas.

4.2 Segunda sesión.
En la segunda sesión (4 de junio de 2013), las investigadoras realizaron las entrevistas con las
detenidas y posteriormente distribuyeron las encuestas. Los pasos que se siguieron fueron los
siguientes:

1.   Presentación de la entrevistadora [(nombre, procedencia (UAH)], objeto de la entrevista y
agradecimiento por su participación.
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2. Preguntas a modo de conversación con el objetivo de crear un ambiente relajado, pero
indicándole que la información que nos facilitara tuviera relación con los problemas de
comunicación (10-15 minutos).

3. Distribución de las encuestas entre las personas extranjeras, realización y recogida de las
mismas.

4.3 Tercera sesión
En la última sesión se desarrolló el taller formativo dirigido a las reclusas, muchas de las cuáles
habían actuado como intérpretes ad hoc para alguna de sus compañeras. La sesión constó de dos
partes:

1. Presentación de las presas con posibilidad de participación de todas ellas al mismo tiempo
mediante la realización de preguntas sobre diferentes temas e interpretación por parte del
equipo de FITISPOS tratando de seguir los 4 principios básicos de la interpretación que se
colocan en la pizarra y se explican brevemente: Confidencialidad, Imparcialidad, Exactitud
e Integridad.

2.   Parte cultural basada en el análisis contrastivo:
- Costumbres y gastronomía en España y en sus países (tipos de comida, preferencias,

alimentos desconocidos, horarios de comida, etc.) por el interés que estos factores parecían tener en
el desarrollo de la vida cotidiana, según nos informaron los profesionales del centro.

- Elementos extralingüísticos en la comunicación: comparaciones, curiosidades, dificultades
en relación a los gestos, uso del espacio, miradas, contacto visual, etc. entre España y sus
países por la fuente de malentendidos a los que podían llevar, según la propia experiencia de
los profesionales y reclusas.
La primera parte, por tanto, supuso una aproximación a cada una de las usuarias y la

segunda incluyó una parte tanto práctica como teórica, ya que hubo intercambio de conocimientos y
aprendizaje. En esta sesión se pudieron obtener resultados que tienen que ver con diferentes
dificultades con las que se encontraban las presas no hispanohablantes al llegar a España y
posiblemente con las que todavía siguen encontrándose.

La actitud tanto de los profesionales del Centro como de las internas fue proactiva,
participativa y colaborativa en todo momento. Todos ellos mostraron su interés por el proyecto y
por mejorar la situación de la comunicación con la población reclusa no hispanohablante. Dado el
éxito de este proyecto piloto esperamos su continuación.

5. Resultado y análisis de las encuestas
Los datos dados por la dirección del Centro previos a la primera visita y una primera aproximación
a las internas extranjeras indicaban que era necesario traducir la encuesta y contar con intérpretes en
cuatro lenguas: chino, inglés, ruso y rumano.  Cumplido este paso y tras la presentación del
proyecto, se distribuyeron las encuestas en el idioma correspondiente, contando además cada sujeto
con apoyo lingüístico y psicológico a la hora de rellenarlas, dado que tanto la intérprete como los
dos docentes del centro estuvieron presentes. Cabe destacar que las preguntas del cuestionario
fueron llevadas a cabo a modo de conversación o entrevista para crear de este modo un ambiente
relajado y conseguir los mejores resultados.

La encuesta elaborada recoge información relativa a la edad y lugar de procedencia de la
encuestada, así como preguntas concretas destinadas a identificar los problemas comunicativos que
han tenido durante todo el proceso penal, entre las que destacan las siguientes cuestiones:

 ¿Cuál es su idioma materno y qué otros idiomas conoce?
 ¿Con qué profesionales ha entrado en contacto
 ¿Quién ha proporcionado al intérprete/mediador intercultural?
 ¿Cómo valoraría la comunicación en los casos en los ha tenido que

comunicarse con los  profesionales  (psicólogos, trabajadores  sociales, abogados, etc.) a
través de un(a) intérprete?

 ¿Prefiere que su intérprete sea una mujer? ¿o le da igual el género?
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 ¿Prefiere que la/el intérprete sea de su misma cultura? O ¿conocido?
 ¿Qué servicio(s) le gustaría que le ofreciesen para contar con una

comunicación eficaz?
Las encuestas  se distribuyeron el 4 de junio de 2013  entre las internas interesadas  en

participar en nuestro proyecto de forma voluntaria. El muestreo es el siguiente: 8 mujeres que usan
el inglés  como lengua de comunicación, 5 mujeres  chinas,  y 2  hablantes de ruso. Hubo  dos
hablantes de rumano, pero una de ellas conocía el español y no tenía dificultades con la
comunicación con lo cual no completó la encuesta y la otra decidió hacerlo en inglés. Se recogieron
un total de 15 encuestas, lo que supone un 9,74% del total de presas extranjeras (teniendo en cuenta
que el 45,59% son hispanohablantes, como se indicó anteriormente) y representa un 2,87% del total
de presas que se encuentran en el Centro.

A continuación se analizan las preguntas más relevantes y se acompañan de gráficos para
finalmente extraer conclusiones.

1.   Pregunta 1: ¿Cuál es su idioma materno y qué otros idiomas conoce?
En cuanto al idioma materno, las encuestadas en inglés (8) revelaron que su lengua materna

era rumano (1), portugués (4), dialecto marroquí (2), alemán (1). No siendo en ningún caso el inglés
la lengua materna, se evidencia el papel de este idioma como lingua franca.

Aparte de su idioma materno, 6 indican que conocen el español a nivel básico gracias a las
clases de español que se imparten en la prisión (lo que supone el 37%) y 3 a nivel avanzado, aunque
dominan mejor el inglés. Una indica que conoce italiano a nivel avanzado, otra una lengua africana
y otra surianameño, lengua de la República de Surinam, su país de procedencia.

En el caso de chino y ruso los resultados demuestran que solo dos de las encuestadas (lo que
supone el 28,57%) conocen (nivel básico) el inglés y un poco de español (una de ellas), además de
en su idioma materno (ruso), también gracias a las clases de español que se imparten en la prisión.
La totalidad de las internas de nacionalidad china aseguran que no conocen otros idiomas.

Pregunta 2: "Con qué profesionales ha entrado en contacto?" ofrecía las siguientes
opciones: Psicólogos, Médicos, Trabajadores sociales, Abogados, Intérpretes/mediadores
interculturales, Policías, Personal de ONG. Los resultados obtenidos son los siguientes (Gráfico 1):

Como era de esperar las tres categorías  de profesionales que cuentan con un mayor
porcentaje son abogados, médicos y con un porcentaje sensiblemente más bajo, policías. Es decir el
100% ha recibido asistencia de abogados y casi en el mismo porcentaje la asistencia médica, siendo
dos de los profesionales que, según el protocolo de actuación de la cárcel, asisten prácticamente a
todas las internas antes de su ingreso. Resulta, sin embargo, sorprendente que, teniendo en cuenta el
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escaso o nulo dominio del español, el contacto con intérpretes/mediadores interculturales alcance
uno de los valores más bajos (33,33%), ya que solo 5 de las encuestadas respondieron
afirmativamente.

En el caso de las encuestadas en inglés el 100% había contado con asistencia lingüística y se
refieren sobre todo al juicio o proceso que determinó su ingreso en prisión y sus comentarios se
dirigen al abogado: “el abogado no preparó bien el caso”, “el abogado hizo un recurso al Tribunal
Superior”. Y en cuanto al juicio en sí, un caso muestra cierto descontento hacia la actuación del juez
y del abogado, otro indica que el proceso fue fácil, y tres aseguran que fue complicado y el resto no
responde. En cuanto a las dos hablantes de ruso, ambas respondieron que habían estado en contacto
con un/a intérprete.

En el caso de las internas chinas, la totalidad respondió que nunca habían tenido a un/a
intérprete sin especificar si se referían a antes de su ingreso o ya en prisión. Comentan que se
sienten indefensas. Muchas veces les ayuda una de las presas que conoce mejor el español, pero
señalan casos en los que la ausencia de un/a intérprete profesional ha ocasionado graves problemas:

- "Había una china mayor aquí. Una vez le inyectaron una vacuna de Hepatitis, parece que
tuvo alergia, porque tuvo  el abrazo hinchado. Como no pudo  comunicarse, no  pudo decir el
problema a los funcionarios".

- "No sabemos el proceso para solicitar el abogado".
- "Es muy complicado comunicarse con el abogado y el médico, a veces tenemos que llamar

a amigos para que nos hagan el favor".
Pregunta 3: "¿Quién ha proporcionado al intérprete/mediador intercultural?". Le

acompañan las siguientes opciones: la administración, el centro, la ONG, yo misma(o), no ha tenido
intérprete/mediador intercultural. Tal y como se refleja en el gráfico 2 los resultados coinciden con
los comentarios anteriores (Gráfico 2).

Los porcentajes más altos indican que no habido intérprete, y casi al mismo nivel que o bien
la misma interna ha logrado comunicarse en español con los profesionales o bien la administración
ha proporcionado el intérprete. El cuarto indica que el Centro proporciona al intérprete, en cuyo
caso y, como nos comentaban en la entrevista con los profesionales, suele ser alguien del personal
que conoce la lengua de la interna. Finalmente el valor más bajo es para las ONGs, servicio al que
los mismos profesionales nos indicaban que recurren cuando no les  es posible comunicarse,
llegando incluso a contactar con los consulados o embajadas para que envíen a algún intérprete.

Pregunta 4: la siguiente pregunta estaba destinada a conocer cómo valoran la comunicación
a través de intérpretes: “¿Cómo valoraría la comunicación en los casos cuando en los ha tenido
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que comunicarse con los profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, abogados, etc.) a
través de  un(a) intérprete?” y  estaba acompañada  por las siguientes opciones: Muy  buena,
Bastante buena, Buena, No muy buena, Nada buena. Las dos internas rusas que habían respondido
anteriormente que sí habían sido asistidas por un/a intérprete, aseguraron que la comunicación había
sido "Muy buena". En el caso del inglés: 3 indican que “muy buena” y 3 que “bastante buena”. El
resto no responde. Estos datos indican que la presencia de intérpretes es, sin duda, deseable.

Pregunta 5: ¿Prefiere que el intérprete sea mujer? o ¿le da igual el género? Con esta
pregunta se busca identificar cuál es el perfil ideal del intérprete, según las internas. La respuesta
afirmativa y la segunda "Me es indiferente" obtienen valores similares (53,33 y 46,67,
respectivamente). Las internas que tienen esta preferencia aseguran que se sentirían más cómodas,
sobre todo en el ámbito sanitario, mientras  que con un hombre no podrían expresarse con
sinceridad, dada la vergüenza que les provoca.

Pregunta 6: ¿Prefiere que la/el intérprete sea de su misma cultura o alguien conocido?
Esta pregunta iba también destinada a conocer las preferencias del perfil del intérprete. El 100% de
las encuestadas chinas y rusas responden afirmativamente en cuanto a que el intérprete sea de la
misma cultura. En el caso del inglés, 4 responden afirmativamente y al resto (4) le es indiferente,
“siempre que hablen bien el idioma”.

En cuanto a la relación con el intérprete (conocido o ajeno a ellas), en el caso del grupo de
inglés, 3 responden que amiga, 4 que lo proporcione la institución o una ONG y 1 le es indiferente.
En el caso del grupo de chino, todas responden que lo proporcione la institución o una ONG. En el
caso de ruso, 1 indica que la institución o una ONG y la otra que prefiere que sea una amiga.

Por otra parte, solo dos del total de las encuestadas (13,33% del total) indican que les es
indiferente que sea o no el mismo intérprete quien les acompañe a lo largo de todo el proceso.
Algunas de las internas chinas comentan que el intérprete, al ser compatriota suyo (en el caso de
que sea chino/a) debe intentar ayudarles, y se sorprenden al escuchar que la labor del intérprete sea
traducir todo lo que se dice. Estos datos muestran las ideas o el desconocimiento que tiene las
reclusas de la figura del intérprete como profesional.

Pregunta 7: ¿Qué servicio(s) le gustaría que le ofreciesen para contar con una
comunicación eficaz? Le acompañan las siguientes opciones de respuesta múltiple: Intérprete
presencial, Intérprete telefónico, Mediador intercultural, Material escrito, Otros. La opción
"intérprete presencial" alcanza el mayor valor (93,33%), seguido de la tercera y cuarta opción, ya
que el  20% de las encuestadas consideran que también  sería conveniente contar con un/a
mediador/a intercultural y con material escrito traducido a los diferentes idiomas. (Gráfico 3)

En el último apartado en el que las encuestadas pueden añadir otros comentarios, las internas chinas
aseguran que es absolutamente necesario que en el Centro puedan contar con un/a intérprete que les
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ayude a comunicarse, ya que muchas veces las otras internas les engañan o incluso no cumplen las
normas y cometen errores que afectan a su condena, como consecuencia de las barreras idiomáticas.
En el caso de las reclusas que se expresan en inglés, muestran su interés por que se traduzcan los
documentos, se faciliten intérpretes cuando vaya el abogado y se apliquen medidas para evitar la
desconfianza a la hora de firmar documentos sin comprenderlos.

6. Conclusiones y sugerencias para la continuidad del proyecto
El objetivo general del estudio piloto en la cárcel de mujeres Alcalá–Meco era conocer de primera
mano la vida en la prisión y el modo en el que la población extranjera se comunicaba con el fin de
ver la forma más adecuada de cooperar. Con este propósito se diseñaron modelos de entrevista y de
encuestas dirigidas tanto a los profesionales de la prisión como a las reclusas extranjeras que no
hablaban español. Se pretendía así obtener datos para identificar las dificultades que tienen las
reclusas extranjeras respecto a otras internas, a causa de las barreras lingüísticas y culturales: qué
carencias identifican, qué necesidades tienen, qué soluciones adoptan normalmente y qué medidas
se podrían tomar para mejorar la comunicación.

Los datos revelan la juventud de las reclusas y el desconocimiento del español en un
porcentaje relativamente alto, mientras que el inglés es conocido por un mayor porcentaje, sirviendo
en ocasiones de lengua de comunicación entre las reclusas o con la Administración del Centro. No
obstante, ambas partes son conscientes de que existen problemas de comunicación y de que serian
necesarios intérpretes, si bien no parecen tener clara cuál es la función de un intérprete profesional.
Ahora bien, todos los profesionales reconocieron las carencias existentes en cuanto a comunicación,
y señalan que una de las mayores dificultades se encuentra en hacer que la Administración
Penitenciaria comprenda el grave peligro que supone no contar con traductores e intérpretes
profesionales y formados y el ahorro de costes (tiempo y dinero) que a la larga supone. En el caso
de las internas, los datos demuestran la clara desventaja y la situación de vulnerabilidad que viven
las reclusas no hispanohablantes respecto al resto de las detenidas.

De cara al fututo, y teniendo en cuenta estas carencias y las graves consecuencias que
pueden acarrear la falta de recursos para eliminar estas barreras, esta iniciativa investigadora del
grupo FITISPos-UAH puede suponer el inicio de un colaboración mayor que beneficie a ambas
partes y que podría hacerse extensiva (tanto en su faceta educativa como investigadora) a otros
centros, siendo el reto que nos hemos marcado.
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Texto IV

DE LA NECESIDAD DE UN CÓDIGO DEONTOLÓGICO PROPIO
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Resumen
Toda comunidad profesional suele obligar a sus miembros a que cumplan un determinado código
deontológico o de conducta profesional. La profesión de Traductor-Intérprete Jurado, a pesar de la
responsabilidad que conlleva su actividad al tratarse de un fedatario público que certifica la autenticidad
de sus actuaciones,  no cuenta aún siquiera con  unas pautas que guíen su ejercicio profesional. No
obstante, las principales asociaciones de estos profesionales sí que establecen determinados códigos
deontológicos de cumplimiento obligatorio para sus afiliados, presentándolos como garantía de calidad
para la profesión. En esta comunicación pretendemos reflexionar acerca de la necesidad de la instauración
de un código deontológico propio para los Traductores-Intérpretes Jurados habida cuenta de las
particularidades de su labor y de la situación actual que atraviesa la profesión.
Palabras clave: código deontológico, Traductor-Intérprete Jurado, profesionalización, prácticas
profesionales.

Abstract
All the members of a self-respecting professional community are usually bound to abide by a certain code
of ethics or professional conduct. In Spain, Sworn Translators-Interpreters are authorised to certify
translations and interpretations, but despite this unquestionable responsibility, they still do not even have
some guidelines for their professional practice. The most relevant professional associations, however, do
have codes of ethics by which their members must abide, which is presented as a guarantee for quality in
the profession. In this paper, it is our aim to discuss the need to create a specific code of ethics for Sworn
Translators-Interpreters in Spain in view of the particulars of their professional activity and the current
situation of the profession.
Key words: code of ethics, Sworn Translator-Interpreter, professionalisation, professional conduct.

1. La deontología y la profesión de Traductor-Intérprete Jurado
Toda profesión que se precie suele contar con un código de ética profesional o deontológico,
entendido como “un conjunto de normas que establece unas pautas de comportamiento dirigido a un
colectivo con el fin de guiar y regular su ejercicio profesional desde una perspectiva ética y llevar a
la profesión a los niveles más altos de dignidad y prestigio social” (Ortega y Lobato 2008: 548). En
cambio, los Traductores-Intérpretes Jurados (en adelante, TIJ), a pesar de las particularidades que
tienen como profesionales, tal y como se detalla a continuación, al igual que no cuentan con un
colegio profesional propio, tampoco disponen de un código de conducta profesional propio de
obligado cumplimiento.

Como ya es sabido, en España, el TIJ es el profesional autorizado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación (en lo sucesivo, MAEC) para realizar traducciones e
interpretaciones juradas tanto al español como a la lengua de su nombramiento, que adquieren
carácter oficial ya que el TIJ certifica con su firma y sello su fidelidad y exactitud. El TIJ, por tanto,
goza de un estatus de fedatario público, con funciones aparentemente análogas a las de los notarios
o registradores de la propiedad. Es, precisamente, por esta condición de fedatario público de tipo
lingüístico por la que al TIJ se le pueden exigir responsabilidades, tanto en el ámbito civil como en
el penal, en caso de errores o inexactitudes cometidos en su actividad profesional, tal y como recoge
el artículo 458 del Código Penal de 1995 sobre falso testimonio de testigos, peritos e intérpretes.
Además, en virtud de la normativa en vigor, si así lo requieren las autoridades competentes, las
traducciones e interpretaciones juradas pueden remitirse al MAEC para su revisión, si bien son
escasísimos los casos de impugnaciones (Vigier 2008: 419).

No obstante, como sostiene Monzó (2005: 156), el Estado español no recompensa esta
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responsabilidad que les exige a los TTIIJJ con otros privilegios que sí otorga a otros profesionales
con condición de fedatarios públicos, como los ya nombrados notarios, ya que su actividad
profesional no está regulada y la legislación respectiva no delimita con claridad ni precisión los
derechos y deberes de estos profesionales, sus competencias ni sus funciones. Ni tan siquiera, como
se viene denunciando desde hace mucho tiempo (por ejemplo, Castellano 2001: 136), el Estado ha
establecido aún las pautas que han de regir el ejercicio profesional del TIJ, a pesar de que, de hecho,
el último texto normativo de esta profesión (el Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre) dejara
abierta la posibilidad de que el MAEC dictara orientaciones en función de las cuales desarrollarían
su labor profesional los TTIIJJ2.

Esta falta de regulación pormenorizada, que redunda en un destacable intrusismo y, por ende,
el desprestigio de los profesionales, tiene como máximo exponente la ausencia de un colegio
profesional que no solo dignifique la profesión y ampare y defiende a sus colegiados sino que
también tenga “capacidad sancionadora o amonestadora que pueda poner freno a prácticas concretas
que perjudiquen al resto de la sociedad y también a la imagen del colectivo” (Monzó, 2005: 158).
Así pues, al carecer de un código deontológico por el que regirse más allá de la justicia ordinaria, la
profesión de TIJ cae en el incierto ámbito de la autorregulación.

2. Códigos deontológicos sobre la traducción y la interpretación juradas
Aunque, como ya se ha expuesto, los TTIIJJ no tienen un colegio profesional que les obligue a
regirse por un código deontológico propio, sí que existen asociaciones profesionales (tanto
específicas de Traductores-Intérpretes Jurados como otras de traductores e intérpretes de carácter
más general) que luchan por un mayor reconocimiento de la profesión y una mayor
profesionalización de la actividad a la que se dedican sus afiliados. No obstante, estas asociaciones
parecen tener un ámbito de influencia ciertamente limitado a tenor del índice de asociacionismo
llamativamente bajo de estos profesionales (Way 2004: 275; Vigier 2011: 324).

Dentro de las asociaciones españolas existentes que tienen un código deontológico de
obligado cumplimiento para sus afiliados y establecen, por consiguiente, diferentes sanciones en el
caso de su incumplimiento, destacan las siguientes: de entre las específicas, la Asociación de
Traductores e Intérpretes Jurados de Cataluña (ATIJC), fundada en 1992, que tiene un Código de
Ética del Traductor e Intérprete Jurado3, y la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes
Judiciales y Jurados (APTIJ), de más reciente creación y miembro de la Asociación Europea de
Traductores e Intérpretes Jurídicos (EULITA), con su Código Deontológico para Intérpretes y
Traductores Judiciales y Jurados4; entre las generales, la Asociación Española de Traductores,
Correctores e Intérpretes (Asetrad), de gran proyección y actividad, que cuenta, a su vez, con su
Código deontológico5.

Fuera de España resulta interesante estudiar la figura del Traductor Público (en lo sucesivo
TP) de Argentina. Se trata de una figura profesional ciertamente análoga a la de TIJ en cuanto a
cometido, ya que el TP está habilitado para darle validez oficial a una traducción mediante su firma
y sello, pero, a diferencia de la profesión en España, se encuentra claramente regulada por ley
desde 1973. Esta regulación, por ejemplo, implica la observancia de los TTPP de un código ético
(Vigier 2013: 301).

El estudio pormenorizado de los códigos deontológicos de las asociaciones españolas
anteriormente mencionados y del Código Ético del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires6 (en adelante, CTPCBA) destaca una serie de pautas de conducta profesional
irrenunciables compartidas por la mayor parte de estos códigos y que resultan muy similares a las
señaladas por Ortega y Lobato (2008) en su  análisis de códigos deontológicos de traducción
jurídica, como son:

1. Fidelidad e integridad: El traductor o intérprete debe realizar una traducción fiel y completa

2 Confirmación por correo personal el 2 de diciembre de 2013.
3 Disponible en http://www.fit-europe.org/vault/etica-atijc.html.
4 Disponible en http://www.aptij.es/img/web/docs/codigo-d-aptij.pdf.
5 Disponible en http://www.asetrad.org/index.asp?op=9.
6 Disponible en http://www.traductores.org.ar/codigo-de-etica.
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sin alterar, omitir o añadir nada (ATIJC, APTIJ, Asetrad y CTPCBA).
2. Independencia e imparcialidad: El traductor o intérprete no debe intervenir en asuntos que
puedan menoscabar su independencia y no debe aceptar injerencias, exigencias ni regalos de
terceros (ATIJC, APTIJ, Asetrad y CTPCBA).
3. Confidencialidad y secreto profesional: El traductor o intérprete no debe divulgar ningún
tipo de información adquirida en transcurso de su ejercicio profesional, incluso después de
haber prestado el servicio (ATIJC, APTIJ, Asetrad y CPTCBA).
4. Responsabilidad: El traductor o intérprete debe responsabilizarse íntegramente de sus
actuaciones y no debe firmar actuaciones que no haya realizado él mismo (ATIJC, APTIJ y
CTPCBA).
5. Legalidad: El traductor e intérprete debe respetar las disposiciones legales y no debe
intervenir en asuntos contrarios a la ley (ATIJC, Asetrad y CPTCBA).
6. Capacitación: El traductor o intérprete debe rechazar los encargos para los que no se
encuentre capacitado o no vaya a realizar con el máximo de profesionalidad (APTIJ, Asetrad
y CTPCBA).
7. Idioma: El traductor o intérprete solo debe actuar en su combinación de lenguas y no debe
firmar traducciones de un idioma para el que no esté habilitado (ATIJC, Asetrad y CPTBA).
8. Remuneración: El traductor o intérprete no debe cobrar unos honorarios sustancialmente
inferiores a los recomendados por las asociaciones que supongan competencia desleal (ATIJC,
Asetrad y CTPCBA).
9. Solidaridad profesional: El traductor o intérprete no debe causar perjuicio ni difamar a otros
profesionales (ATIJC, APTIJ, Asetrad y CTPCBA).
10. Publicidad: El traductor o intérprete debe ofrecer sus servicios profesionales de manera
digna (ATIJC, Asetrad y CPTCBA).
11. Formación continua: El traductor o intérprete deben continuar con su formación en aras de
mejorar su capacitación (APTIJ y CPTBA).
12. Captación de clientes: El traductor o intérprete no debe captar a los clientes de otro
profesional de manera desleal (ATIJC y CTPCBA).
13. Interrupción de servicios: El traductor o intérprete no debe interrumpir la prestación de sus
servicios sin comunicarlo con suficiente antelación (ATIJC, Asetrad y CTPCBA).
14. Plazos: El traductor o intérprete debe intentar obtener de su cliente un plazo razonable que
garantice la calidad de su trabajo y no debe aceptar un encargo cuando no se vaya a poder
cumplir con el plazo acordado (Asetrad); una vez acordado, el traductor o intérprete debe
cumplir estrictamente con dicho plazo establecido (CTPCBA).
15. Subcontratación: En caso de subcontratar a otro traductor o profesional de una disciplina
afín, se han de garantizar las condiciones laborales apropiadas, así como una remuneración
acorde (Asetrad)

Mayoral (2011) tacha la mayoría de los actuales códigos deontológicos de traductores, entre
otros, de anacrónicos, irreales e imposibles de cumplir teniendo en cuenta el constante cambio al
que se ven sometidas la traducción e interpretación y las exigencias actuales del mercado. En esta
línea, algunas de las directrices destacadas de los códigos  deontológicos estudiados resultan
alejadas de la realidad y, por tanto, poco plausibles, como la relativa a las tarifas o a rechazar
encargos para los que el traductor no se encuentre completamente seguro, puesto que “el traductor
no puede decirle a su cliente que espere a que se lea el documento para saber si está capacitado o no
para traducirlo, o perdería a todos sus posibles clientes” (Mayoral 2011). No obstante, parece
incuestionable que se debería velar por que se cumplieran otras muchas, como las relativas a la
integridad, imparcialidad y confidencialidad, y que se deberían articular mecanismos de sanción en
caso de que algún profesional no las observara, habida cuenta de los beneficios que reportaría a la
profesión.
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3. La práctica profesional del TIJ ante la falta de regulación
Como ya hemos apuntado, la inexistencia de una regulación clara contribuye no solo al intrusismo7

sino a la indefinición y al desconocimiento de la profesión de TIJ:

Esto evidentemente no ocurre en otras profesiones con mayor consolidación social e institucional, que
cuentan ya con códigos deontológicos y asociaciones profesionales con atribuciones para «controlar» el
ejercicio profesional de sus miembros (Colegios de médicos, abogados, farmacéuticos, etc. (Ortega y
Lobato 2008: 547).

Esto obliga a que los TTIIJJ tengan que autorregularse en su práctica profesional, que se
suele encuadrar en situaciones complejas, dominadas por la presencia de conflictos de intereses
entre los participantes en el encargo de traducción, en las que entran en juego de manera decisiva
los posicionamientos éticos del profesional. Como se ilustra en el siguiente ejemplo, no son pocos
los casos en que el cliente que encarga y abona una traducción jurada espera que la traducción
favorezca sus intereses:

El cliente en la traducción jurada suele ser el interesado del documento a traducir o sus representantes
legales. Incluso en la traducción en procesos judiciales muchas de las traducciones se hacen a instancias
de parte y son pagadas por esa parte. El interesado, por definición, está interesado en la traducción que
favorezca sus intereses y, si paga, se cree también con derecho a exigir soluciones de traducción
determinadas: sucede así en la traducción de documentación académica, donde se aspira a las
convalidaciones más favorables de calificaciones y títulos: un cliente ofrecía una traducción propia para
visar en la que un Bachelor of Science americano se convertía en una Licenciatura en Ingeniería (Mayoral
1999: 22).

También ha de pasar por este filtro deontológico la actuación de un TIJ en actos jurídicos que
involucran a personas desfavorecidas o que se desarrollan en situaciones comprometidas, como
procesos de adopción internacional o solicitudes de nacionalidad (Vigier 2011: 327), donde existe
un doble riesgo: o bien empatizar con la coyuntura del cliente y tratar de favorecerle a toda costa
(aun a expensas de su profesionalidad) o bien aprovecharse del momento crítico por el que atraviesa
el cliente y obtener de ellos mayores beneficios.

Tampoco los códigos estudiados parecen ofrecer una clara respuesta a cuestiones que
habitualmente se plantea un TIJ en el desarrollo de su actividad profesional, como la obligación de
traducir siempre a partir del documento original o de su copia compulsada, la problemática en
cuanto a la legibilidad de los documentos o incluso la integridad de la traducción efectuada. En la
era de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿es realista esperar que el TIJ siempre
reciba una copia compulsada del documento que se le encarga traducir? ¿Debe adjuntar a su
traducción una fotocopia, igualmente sellada, del documento que ha traducido, para evitar
modificaciones por parte del cliente? ¿Es realista esperar que un cliente le entregue su documento
original a un TIJ para que este realice la traducción? Por otra parte, ¿hasta qué punto puede el TIJ
interpretar el contenido manuscrito de un documento y así transmitirlo en su texto traducido?
¿Debería indicar entre corchetes, en función de la costumbre extendida, que se trata de un texto
manuscrito de difícil inteligibilidad? ¿Es realista esperar que el cliente se quede satisfecho ante esta
decisión?

Incluso el aparentemente inviolable principio de integridad de la traducción jurada queda en
entredicho en el actual mercado de la traducción. Aunque en la certificación de las traducciones
juradas se hace constar que se trata de una “traducción fiel y completa”, ¿acaso no se puede realizar
la traducción jurada de una parte del documento si así se indica claramente en la certificación? A
menos que se haga por fines económicos más que cuestionables, ¿por qué habrían de incluirse en la
traducción jurada y traducirse, por ejemplo, las instrucciones que a menudo figuran en el dorso de
muchos formularios de la Administración que, evidentemente, no suele revestir el más mínimo
interés para el destinatario final del texto traducido?

7 Sirva de ejemplo la labor de denuncia llevada a cabo por la ATIJC ante casos en que personas sin la pertinente
cualificación se hacen pasar por TIJ, de la que suele dar cuenta en su Boletín.
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4. Conclusiones
Los códigos deontológicos sirven, indudablemente, para dignificar una profesión, al establecer tanto
las normas que debe regir la actividad de los profesionales del ramo como las sanciones que derivan
de las malas prácticas. No obstante, ha de ser el propio órgano de control del colectivo profesional
el que resuelva ante aspectos no pautados de la práctica profesional y posiblemente constitutivos de
mala praxis bien por desconocimiento bien por falta de ética profesional. Esta indefinición se hace
más evidente en las actividades profesionales carentes de regulación y de actuación de un órgano de
control, como la del TIJ. Tan solo el estudio pormenorizado de las prácticas profesionales reales de
los TTIIJJ podrá confirmar o refutar la necesidad de instaurar un código deontológico propio, que, a
todas luces, en un principio no haría sino ofrecer algo de luz ante la confusa situación reinante en la
actualidad.
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Resumen: Sobre la base de un trabajo de mayor alcance y enver-
gadura, este artículo analizará el caso concreto de los intérpretes
judiciales de árabe que desempeñan su trabajo en los juzgados y
tribunales del orden jurisdiccional penal español, y de forma más
específica, se adentrará en algunas de las cuestiones que la biblio-
grafía sobre la interpretación judicial vincula al papel del intérprete.
Partiendo de la idea de que el intérprete en los servicios públicos
desempeña un papel más activo del que inicialmente se le presu-
pone y a través de un estudio científico de carácter descriptivo no
experimental realizado mediante cuestionarios aplicados, el presen-
te trabajo abordará cuestiones tales como la adaptación de los re-
gistros lingüísticos, la explicitación de información, el resumen y la
omisión de contenido durante la interpretación. De esta forma se
podrá ver si la combinación árabe-español presenta alguna carac-
terística propia respecto a otras combinaciones lingüísticas.

Palabras clave: interpretación en los servicios públicos, interpreta-
ción judicial, interpretación árabe-español, orden jurisdiccional pe-
nal, papel del intérprete.

Abstract: Based on a wider research project, this paper analyzes
the specific case of Arabic court interpreters who work in the Spa-
nish criminal court system and, more precisely, it will go into some
of the aspects that the literature on court interpreting has identified
as closely linked with the role of the interpreter. Taking as a starting
point the idea that public service interpreters assume a more active
role than would initially be expected, and using a questionnaire-ba-
sed non-experimental descriptive methodology, this paper covers
topics such as language register adaptation, and expansion and
omission of information during the interpreting process. The results
shed light on whether this particular language combination, i.e. Ara-
bic-Spanish, presents any distinct features when compared to other
language combinations.

Key words: public service interpreting, court interpreting, Arabic-
Spanish interpreting, criminal court system, role of the interpreter.

Introducción: importancia del árabe en juzgados
y tribunales

A nadie puede escapar la relevancia de la traducción y de la
interpretación árabe-español en nuestro país, especialmen-
te en un contexto como es el de la Interpretación en los Ser-
vicios Públicos (ISSPP), que es el ámbito en el que se cen-
tra esta contribución. Prueba de ello es precisamente la
edición de este número monográfico de Puentes que está
dedicado en exclusiva a aspectos relacionados con la traduc-
ción y la interpretación en la combinación árabe-español. Son
muchas y variadas las razones que hacen que una determi-
nada combinación lingüística adquiera relevancia en el mer-
cado de la traducción y de la interpretación. En el caso del
árabe-español podemos citar motivos de carácter histórico,
político, geográfico, económico, social y demográfico, si bien
la incidencia de cada uno de estos motivos variará en fun-
ción del ámbito concreto de que se trate.

1 Grupo de investigación HUM-737 de la Junta de Andalucía «La Interpre-
tación ante los Retos de la Mundialización: Formación y Profesionalización». Dpto.
de Traducción e Interpretación, Universidad de Granada.

Este artículo se circunscribe a la práctica de la interpre-
tación, concretamente a la práctica de la interpretación en
sede judicial, y dentro de ésta se ciñe a la que se realiza
en instancias del orden jurisdiccional penal, por ser éste
el ámbito en el que el Estado está obligado a proporcio-
nar de oficio servicios de interpretación. Los resultados
que aquí se presentan forman parte de un estudio de
mayor envergadura realizado como parte de una tesis
doctoral defendida en el Dpto. de Traducción e Interpre-
tación de la Universidad de Granada (Ortega Herráez,
2006). Dicho estudio se llevó a cabo entre intérpretes ju-
diciales que desempeñan su actividad profesional en Es-
paña, sin distinción de lenguas y/o lugar de trabajo. En
esta ocasión, dada la importancia de la combinación ára-
be-español en el ámbito de la interpretación en juzgados
y tribunales, se ha decidido aislar y analizar los resulta-
dos concretos de aquellos intérpretes que participaron en
el estudio inicial y en cuya combinación lingüística se en-
cuentra la lengua árabe.
Desde un punto de vista demográfico, conviene destacar
que según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(2006), a finales de 2005, el principal colectivo de inmi-
grantes residentes en nuestro país estaba formando por

Puentes N.º 8, diciembre 2007, págs. 11-24 11
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ciudadanos de origen marroquí, que suponían el 18,01%
de los inmigrantes con permiso de trabajo y residencia en
España. A este colectivo habría que añadir los ciudada-
nos procedentes del resto de países arabófonos que, en
número considerablemente inferior, residen en España,
así como todas aquellas personas procedentes del mun-
do árabe que no aparecen en las estadísticas oficiales por
carecer de permiso de trabajo y residencia. Además, no
se puede olvidar aquí a la población con nacionalidad
española que tiene como lengua de comunicación el ára-
be y que, en número considerable, reside en las ciudades
de Ceuta y Melilla, así como a la población flotante de
lengua árabe que acude a diario a estas dos ciudades.
Vemos pues que, desde un punto de vista demográfico, la
presencia de la lengua árabe en España viene dada por la
presencia de ciudadanos norteafricanos y más concreta-
mente marroquíes, lo que sin duda tiene unas repercusio-
nes claras de cara a la traducción y a la interpretación en
sede judicial. Así, cabría preguntarse si cuando hablamos
de árabe en juzgados y tribunales españoles, nos referimos
a árabe culto moderno (ACM), en el sentido expresado por
Cortés (1996), a su variante dialectal marroquí, o incluso
a otra lengua con importante implantación en determinadas
zonas de Marruecos como puede ser el tamazight. Si bien
en el caso concreto de la traducción se puede hablar cla-
ramente de ACM, por ser ésta la lengua árabe escrita que
se emplea en textos oficiales, y por lo tanto las peculiari-
dades lingüísticas no irían más allá de diferencias termino-
lógicas y de uso lingüístico que se den en cada país, cuan-
do se trata de interpretación las cosas cambian.
Evidentemente cuando el intercambio lingüístico es oral la
lengua árabe moderna ha de entenderse en sus variantes
dialectales, ya que no podemos olvidar la situación de di-
glosia que caracteriza a la lengua árabe. En el intercambio
lingüístico oral es necesario aunar las necesidades lingüís-
ticas específicas de los hablantes de la lengua no oficial
(LNO) 2 con la competencia lingüística de los intérpretes de
LNO, lo que no siempre ocurre, dado que comúnmente, en
el entorno concreto que nos ocupa (juzgados y tribunales)
se suele tomar como árabe cualquier variante lingüística,
ya sea ACM o árabe dialectal, proveniente de un país ara-
bófono, dado el desconocimiento existente en torno a las
particularidades diglósicas de esta lengua y más aún so-
bre la existencia de otras lenguas distintas del árabe en al-
gunos países islámicos y que, como en el caso del bere-
bere en Marruecos, son la principal lengua vehicular de
muchos de sus ciudadanos.

Otra de las pruebas que demuestran la importancia del
árabe en el mercado de la interpretación judicial es que
un número importante de los intérpretes-traductores judi-
ciales en plantilla al servicio de la Admón. de Justicia que
existen en nuestro país cuentan con el árabe en su com-
binación lingüística. Así, del total de 46 puestos existen-
tes en el cuerpo de intérpretes-traductores judiciales del
Ministerio de Justicia 3, 16 corresponden a intérpretes de
árabe; mientras que entre los 56 intérpretes-traductores
judiciales dependientes de las Comunidades Autónomas
(CCAA) con competencias en materia de justicia 4, 10 in-
cluyen en su combinación el árabe. No obstante, su dis-
tribución es dispar y mientras en CCAA como la de Mur-
cia, Ceuta y Melilla todos sus intérpretes en plantilla son
de árabe, y en otras como Andalucía o Madrid su presen-
cia es importante, hay CCAA que no cuentan con intér-
pretes judiciales de árabe en plantilla, como puede ser el
caso de Canarias, Baleares o Valencia, por nombrar sólo
algunas. Es evidente que la contratación en plantilla res-
ponde a criterios tales como el volumen de trabajo para
un determinado idioma, si bien hay que destacar que al-
gunas CCAA, a pesar de contar con intérpretes en plan-
tilla, han optado por otra forma de provisión de servicios
y recurren en la actualidad a empresas privadas en régi-
men de subcontrata mediante licitación pública. Y a tenor
de los datos recogidos de los pliegos de condiciones de
buena parte de estos concursos públicos, el árabe se
encuentra entre los idiomas más demandados. Es más,
en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el pliego de
condiciones establece que las adjudicatarias habrán de
designar a un «intérprete de árabe que de forma perma-
nente y exclusiva atienda las necesidades de los órganos
judiciales de las tres capitales [Castellón de la Plana, Va-
lencia y Alicante]» (Generalitat Valenciana, 2005: Aparta-
do I.1.1.2).
La forma más evidente de comprobar la importante pre-
sencia del árabe en los juzgados y tribunales españoles
es analizar el número de encuentros mediados por intér-
prete de este idioma que se registran anualmente. Des-
afortunadamente no existe ningún tipo de registro centra-
lizado que pueda facilitar información al respecto, y los
pocos datos existentes, cuando los hay, obran en poder
de instancias varias y no siempre se puede acceder a
ellos. En la Tabla 1 se presentan algunos de los datos que
se compilaron en el marco de la tesis doctoral en que se
inspira este artículo (Ortega-Herráez, 2006) y que dan

2 A efectos del presente trabajo se utilizará el término «lengua no oficial
(LNO)» para designar a toda lengua distinta del español que se emplee en los juz-
gados y tribunales españoles.

3 Incluye las CCAA de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Ceuta, Madrid, Melilla y Murcia.

4 Incluye las CCAA de Andalucía, Canarias, Cataluña, Valencia, País Vas-
co, Galicia y Madrid.

12 Puentes N.º 8, diciembre 2007, págs. 11-24
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algunas muestras evidentes del peso de la interpretación
en lengua árabe dentro del mercado español de la inter-
pretación judicial.
Una vez constatada la importancia del árabe entre las len-
guas objeto de interpretación en los procedimientos pe-
nales, procederemos a continuación a presentar la meto-
dología seguida en la realización del estudio.

Puentes N.º 8, diciembre 2007, págs. 11-24 13
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encargos, y siempre y cuando éstos fueran de 5 días
seguidos o inferiores:

- si la anulación se produce 48 horas antes de la inter-
vención, se ingresará al intérprete el precio mínimo
de una sesión, salvo que la asignación fuera sólo por
una sesión, en cuyo caso el intérprete sólo podrá
percibir la mitad de los honorarios mínimos previstos
para una sesión;

- si la anulación se produce 24 horas antes de la inter-
vención, se ingresará al intérprete el precio mínimo
de dos sesiones, salvo que la asignación fuera sólo
por una sesión, en cuyo caso el intérprete sólo podrá
percibir los honorarios mínimos previstos para una
sesión;

- si el encargo requiriera al intérprete durante 6 días
o más y la anulación se produjera menos de 7 días
antes de la intervención, se le pagaría el 25% de los
honorarios a los que habría tenido derecho entre el
momento en que sus servicios ya no son necesarios
y el final previsto de la intervención, con un cómputo
máximo de diez sesiones.

Estas tarifas no comprenden las traducciones que se rea-
lizan durante los juicios, las cuales se cobran según la ta-
rificación siguiente: 0,28$ por palabra para las traduccio-
nes de textos científicos y técnicos y para los encargos
urgentes; 0,18$ por palabra para el resto de la tipología
textual, incluidas las traducciones de las declaraciones.

Las necesidades de intérpretes según las lenguas de-
penden de las olas de inmigración; algunas lenguas son
estables, mientras que otras aparecen y desaparecen,
por lo que es imprescindible que haya un trabajo de

188

coordinación que prevea la posible llegada de usuarios
de una lengua, todo ello en estrecha colaboración con
otros bancos de intérpretes, principalmente el de la
CISR, ya que los perfiles profesionales de sus intérpre-
tes son similares a los del PJM. Esta colaboración es
menos factible con el BII, ya que estos últimos están
más especializados en el ámbito sanitario, mientras
que los que trabajan en el campo judicial tienen una
especialización tal vez más técnica y específica. Con
todo, en los encuentros que tuve con intérpretes del BII,
pude constatar que algunos habían trabajado o trabaja-
ban de forma esporádica para el PJM o que realizaban
tareas de traducción jurada, lo que muestra bien que
los traductores e intérpretes rara vez se circunscriben
a un único campo. La realidad del mercado laboral no
se lo permite y ello podría hacer posible una auténtica
colaboración entre los diferentes bancos de intérpretes
de Montreal.

6.3. La interpretación en el ámbito
del derecho administrativo

La interpretación en el ámbito administrativo en Cana-
dá, como en tantos otros países, se circunscribe a los
procedimientos relacionados con los procesos migra-
torios, principalmente las peticiones de residencia  y de
estatus de refugiado. Veamos en primer lugar cuáles
son las categorías de inmigrantes que contempla la ad-
ministración canadiense454:

454 M. Muñoz, J. C. Chirgwin, “Les immigrants et les demandeurs
d’asile...”, p. 34. Los autores citan como fuente el Ministerio
Federal de Ciudadanía e Inmigración.
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Tabla 55. Tipología de inmigrantes según la administración canadiense

Categoría de inmigrante Definición

Trámites de
inmigración
efectuados fuera de

Inmigrantes económicos

- Residentes permanentes seleccionados (competentes y con
capacidad para contribuir a la economía del país).
- Trámites que suponen recursos económicos y una selección previa

Canadá. (económica, profesional y sanitaria).

Familiares reagrupados Familia directa de residentes permanentes

Refugiados aceptados en el
extranjero

- Refugiados invitados por el gobierno o por el sector privado.
- Refugiados que han podido ser seleccionados en campos de
refugiados.

Residentes temporales
- Trabajadores temporales.
- Estudiantes extranjeros.

Trámites de
inmigración
realizados dentro
de las fronteras

Solicitantes de asilo
Personas que solicitan la protección de Canadá en virtud de la
Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados*.

canadienses

- Personas que han entrado en el país de manera irregular.
- Turistas que no han abandonado el país tras finalizar su estancia.

Personas sin estatuto - Solicitantes de asilo rechazados que han sido objeto de una orden
de deportación.
- Personas entre dos estatutos.

* Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotencia-
rios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429
(V), del 14 de diciembre de 1950. Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad con el artículo 43. Serie Tratados de Naciones
Unidas, nº 2545, vol. 189, p. 137.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) define al refugiado como aquella perso-
na que se encuentra fuera de su país de origen, del que
ha tenido que huir porque se la persigue por razones
raciales, religiosas, de nacionalidad, de pertenencia a
un grupo social determinado o por sus opiniones po-
líticas y que no quiere o no puede reivindicar la pro-
tección de ese país ni regresar al mismo ya que teme
ser perseguida455. Canadá, como tantos otros países,

está obligada a atender las peticiones de asilo en virtud
de los acuerdos internacionales que ha venido firmando
durante el siglo XX: la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados (1951), el Protocolo sobre el Estatuto

455 Gisèle Legault, “Parcours des réfugiés et des revendicateurs
du statut de réfugié”, in Gisèle Legault (dir.), L’intervention inter-
culturelle, Montreal, Gaëtan Morin, 2000, p. 108-127, p. 110.
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de los Refugiados (1967)456 y la Convención contra la
Tortura (1984)457.

El solicitante de asilo que se encuentre en territorio
canadiense458 deberá justificar su petición en una au-
diencia ante la Sección de Protección de los Refugiados
de la CISR, principal tribunal administrativo federal, el
cual decidirá de la validez de la solicitud. En el caso
de Montreal, el solicitante deberá dirigirse a la Oficina
Regional para el Este de Canadá, que cubre la región
de Ottawa, toda la provincia de Quebec y las cuatro
Provincias Marítimas (Nueva Escocia, Nuevo Brunswick,
Isla del Príncipe Eduardo y Terranova y Labrador)459. La
CISR funciona como un tribunal, aunque de manera me-
nos formal, ya que la audiencia no está presidida por
un juez sino por uno o varios comisarios, que deciden
sobre la petición de asilo basándose en el derecho ca-
nadiense, las obligaciones internacionales del país y su

456 Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Firmado en
Nueva York el 31 de enero de 1967. Entrada en vigor: 4 de
octubre de 1967, de conformidad con el artículo VIII. Serie Tra-
tados de Naciones Unidas, nº 8797, vol. 606, p. 267.

457 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes. Adoptada y abierta a la firma, ratifi-
cación y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas
en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. Entrada
en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo
27 (1).

458    Se pueden realizar peticiones de asilo desde el exterior de
Canadá, por ejemplo en el contexto de planes de reinstalación
de residentes en campos de refugiados en los que participan
las autoridades canadienses. En ese caso, quien juzga sobre su
viabilidad no es la CISR, sino el Ministerio Federal de Ciudadanía
e Inmigración.

459    Commission de l’Immigration et du statut de réfugié du Ca-
nada, Partie III: Rapport sur les plans et les priorités. Budget
des dépenses 2009-2010, Ottawa, Citoyenneté et Immigration
Canada, 2009, p. 3.
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tradición humanitaria. Además no existe una parte que
contradiga los argumentos del solicitante, sino que la
vista se desarrolla mediante un diálogo entre éste y el
comisario. Las audiencias son públicas y la remisión de
pruebas no está sujeta a reglas procesales, como en
las causas civiles o penales. El solicitante tiene dere-
cho a ser asistido por un consejero, que no tiene por
qué ser obligatoriamente un abogado, sino que puede
ser un asesor especializado en temas de inmigración o
incluso una persona de su confianza, como un pariente
o un amigo. En el caso de que cuente con los servicios
de un abogado o un asesor, el trabajo de consultoría no
será remunerado por la CISR, sino que es el solicitante
el que tiene que costeárselo, bien por sus propios me-
dios económicos, bien mediante la ayuda de un orga-
nismo comunitario que le proporcione asesoramiento,
bien mediante el sistema de asistencia jurídica que la
Provincia en la que se realice la petición pueda poner a
disposición del solicitante, siempre y cuando demuestre
no tener los medios suficientes para pagar esos gastos
de asesoramiento. Lo único que proporciona la CISR
es la asistencia gratuita de un intérprete durante la au-
diencia ante la Comisión en el caso de que el solicitante
no hable ni francés ni inglés460. También proporciona la
asistencia de un intérprete para rellenar el denomina-
do “formulario de datos personales”, que el solicitante
debe enviar a la CISR en los 28 días siguientes a la
aceptación a trámite de su petición de asilo461. Este for-
mulario constituye en cierta forma el expediente de pe-
tición de asilo, en el que el solicitante no sólo consigna

460 Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Cana-
da, Guide de l’interprète, Ottawa, Gouvernement du Canada,
2007, p. 11-12.

461 Ibid., p. 15.
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sus datos personales, sino que explica las razones que
le llevan a pedir asilo en Canadá y aporta las pruebas
que sustentan su petición.

En el caso de que la petición sea aceptada (un 40%
aproximadamente de los casos), el refugiado deberá
regularizar su situación realizando una petición de re-
sidencia permanente. En el caso de que su petición no
sea aceptada, el solicitante puede pedir una revisión de
su caso ante las autoridades judiciales. También pue-
de realizar una petición de residencia permanente por
razones humanitarias. Menos del 10% de los recursos
y de las solicitudes por razones humanitarias son acep-
tadas: queda pues el abandono voluntario del país o la
deportación, salvo para los países para los que exista
una moratoria por ser inestables o muy peligrosos462.
Canadá ha sido tradicionalmente un país de acogida de
refugiados como consecuencia de la interpretación libe-
ral de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
que se hace en la parte II de la Ley Federal sobre la
Inmigración y la Protección de los Refugiados (LIPR)463:
la diferencia principal entre la interpretación canadiense
de la Convención y la que se hace  en los países euro-
peos radica en que, según la ley canadiense, el agente
de persecución no tiene por qué ser el Estado ni estar
apoyado por éste para fundamentar la petición de asilo.
Otra especificidad canadiense es que, aunque la perse-
cución por razón de sexo no entra en la definición de

462 M. Muñoz, J. C. Chirgwin, “Les immigrants et les demandeurs
d’asile...”, p. 36.

demandante de asilo que hace ACNUR, Canadá acepta
peticiones en las que el hecho de ser mujer constituya
la razón de la persecución464.

Uno de los problemas que plantea el procedimiento de
petición de estatuto de refugiado, según la reglamen-
tación que de éste se hace  en la LIPR, es el descono-
cimiento que tienen los solicitantes sobre el derecho
canadiense, lo que limita su participación en procedi-
mientos que van a tener sin embargo graves repercu-
siones en su vida. Como he dicho anteriormente, los
solicitantes tienen que prepararse para una audiencia
en la CISR, ante la que deberán defender y justificar su
petición.

Al problema de desconocimiento de la cultura jurídica
del país se suma la barrera lingüística en el caso de
los solicitantes que no hablen ninguna de las dos len-
guas oficiales de Canadá. Puesto que los usuarios de
la CISR no son ciudadanos canadienses, es normal que
la lengua sea una de las principales barreras a la que
deben enfrentarse tanto proveedores como usuarios.
Como prueba, la traducción e interpretación representa
alrededor del 20% de los gastos de asistencia jurídica
en provincias que acogen gran número de inmigrantes
como Ontario o Columbia Británica y la literatura so-
bre el tema demuestra que la discordancia de lenguas
entre el abogado que prepara el dossier de solicitud y
su cliente encarece los gastos de asistencia jurídica,
no sólo porque haya que remunerar al intérprete, sino
porque al ser más larga la intervención con intérprete

463 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c.
27. La LIPR es la ley federal marco que rige las cuestiones re-
lacionadas con la inmigración y la protección de los refugiados.
En ella está detallado gran parte del modo de funcionamiento
de la CISR. Entró en vigor el 28 de junio de 2002, sustituyendo
a la antigua Ley de Inmigración. 464 G. Legault, “Parcours des réfugiés…”, p. 110.
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el abogado tiene que pasar más tiempo con su cliente,
por lo que sus honorarios también aumentan465.

He de aclarar en este punto que lo que en el contexto
canadiense se conoce como “asistencia jurídica” se re-
fiere a los servicios de ayuda jurídica, incluidos eviden-
temente los servicios de abogados, que los poderes
provinciales ponen a disposición de los ciudadanos con
escasos recursos, como suele ser el caso de los so-
licitantes de estatuto de refugiado. Quebec ha sido la
provincia pionera en la prestación de asistencia jurídica
gratuita. El Colegio de Abogados de Quebec dispone
de un sistema de asistencia desde 1951, sistema fi-
nanciado progresivamente por el MJQ desde 1967, con
sucesivos acuerdos entre las dos instituciones que van
estabilizando un modelo de gestión que desemboca
en la Ley Provincial de Ayuda Jurídica466, aprobada el
8 de julio de 1972467. La asistencia jurídica en Quebec
está gestionada por la Comisión de Servicios Jurídicos
(CSJ), que nombra a los directores de los 11 centros
regionales de asistencia jurídica, encargados de la coor-
dinación de la prestación de servicios en toda la Provin-
cia. Cada centro regional establece oficinas en distintos
puntos de su región, constituyendo una red de más 116
oficinas (90 abiertas a tiempo completo y 26 a tiempo
parcial) en 96 ciudades de Quebec, con 504 emplea-
dos y becarios. Entre los servicios que ofrece la CSJ a
los inmigrantes y solicitantes del estatuto de refugiado

465 John Frecker, Immigration and Refugee Legal Aid Cost Drivers,
Ottawa, Legistic Inc., 2002, p. 64.

466 Loi sur l’aide juridique, L.R.Q. ch. A-14.

467 Pierre Moreau, et al, Pour une plus grande accessibilité à la
justice. Rapport du groupe de travail sur la révision du régime
d’aide juridique au Québec, Quebec, Gouvernement du Québec,
2005.
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se encuentran los siguientes: consejos de naturaleza
general, ayuda o consejos de naturaleza jurídica, repre-
sentación jurídica, divulgación jurídica468 y traducción y
asistencia lingüística469, todo ello en las ramas del de-
recho siguientes: derecho civil, derecho penal, derecho
de menores, derecho administrativo, derecho laboral,
derecho penitenciario, derecho de familia, y derecho
migratorio470. La CSJ constituye  uno de los mejores y
más vastos servicios de asistencia jurídica de Canadá,
de hecho el 45% de las solicitudes de servicios jurídicos
aceptadas en la Federación se realizan en Quebec471.
Los gastos que generan los servicios de traducción e
interpretación están limitados a una cantidad fijada por
la CSJ, más allá de la cual es necesaria la autorización
del abogado que lleva el caso. Desgraciadamente no
puedo aportar datos sobre el volumen de trabajo anual
en traducción e interpretación ya que la Comisión nunca
ha realizado ningún tipo de cómputo a ese respecto472.

El resto de provincias canadienses ha seguido la lí-
nea trazada por Quebec, proporcionando servicios de
asistencia jurídica de  diversa  índole, entre los que se
encuentra la traducción y la asistencia lingüística. Se-

468 Ya hemos visto que junto con los servicios de interpretación es
esencial para los inmigrantes que la administración emprenda
una labor de divulgación de la cultura jurídica que les ayude
a conocer sus derechos y las prestaciones a las que pueden
acceder.

469 Social Planning and Research of B.C., Analyse des services
liés au droit de l’immigration et de la protection des réfugiés au
Canada, Ottawa, Ministère de la Justice, 2005, p. 58-59.

470 Plan stratégique 2009-2013, Montreal, Commission des servi-
ces juridiques, 2009, p. 3.

471 Ibid., p. 6.

472 Fuente: Manon Allaire, apoyo administrativo de la CSJ.
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gún un estudio realizado por el organismo comunitario
Social Planning and Research of British-Columbia (SPR-
BC) a cuenta del Ministerio Federal de Justicia, de las
6 provincias estudiadas (Columbia Británica, Alberta,
Manitoba, Ontario, Quebec y Terranova), sólo Manito-
ba no ofrecía servicios lingüísticos dentro del paquete
de intervenciones de asistencia jurídica473. El hecho de
que Manitoba no ofrezca ese servicio se debe a que las
intervenciones lingüísticas en los procedimientos judi-
ciales con inmigrantes y refugiados en esa provincia las
realiza un organismo comunitario, denominado Consejo
Multiconfesional de Ayuda al Establecimiento de Inmi-
grantes, el cual recibe subvenciones públicas.

Vemos pues que los organismos comunitarios también
colaboran en las labores de asistencia jurídica, incluidas
las de interpretación. El estudio de SPRBC sobre la asis-
tencia jurídica por parte de  los organismos comunita-
rios se extiende a las 10 provincias canadienses: apar-
te de las 6 citadas más arriba, Saskatchewan, Nuevo
Brunswick, Nueva Escocia y la Isla del Príncipe Eduardo.
De todas esas provincias, sólo los organismos comuni-
tarios de Nueva Escocia ofrecen un acceso limitado a
servicios de interpretación  y los de la Isla del Príncipe
Eduardo no disponen de éstos. Las labores de traduc-
ción e interpretación son asumidas en la mayoría de los
casos por trabajadores polivalentes de los organismos,
o bien por voluntarios con conocimientos de derecho
que ayudan a los solicitantes en el trabajo  previo que
constituye la elaboración del expediente de petición de
asilo. Ese trabajo de interpretación se queda en la fase
preparatoria, ya que la CISR cuenta con su propio banco

de intérpretes, exactamente como los servicios de in-
terpretación judiciales —como hemos visto que ocurre
en Quebec—, los cuales disponen de una estructura
de interpretación que interviene sólo durante las audien-
cias, quedando la preparación en manos de organismos
comunitarios o teniendo que ser pagada por el abogado
o financiada directamente del bolsillo del acusado o del
solicitante, según se trate de justicia penal o de justicia
administrativa. Esta limitación en el acceso a intérpre-
tes vuelve a poner sobre la mesa el problema de los
intérpretes informales u ocasionales, sobre todo cuan-
do son familiares y amigos los que realizan esta labor.
Como vimos que ocurría en la interpretación sanitaria,
la literatura científica sobre lo que pasa en el ámbito
judicial subraya la transmisión sesgada, por incompe-
tencia o por razones más espurias, que pueden realizar
esos mediadores improvisados474.

El departamento de comunicación de la CISR en Ottawa
se negó a darme datos actualizados sobre los gastos
generados por los intérpretes que asisten a solicitantes
y comisarios durante las audiencias, por lo que a modo
orientativo refiero los últimos datos disponibles publi-
cados por las autoridades federales, en este caso el
Ministerio de Industria, que remontan al ejercicio 2005-
2006475. Durante ese período, la Comisión requirió más
de 100.000 horas  de interpretación que generaron un
gasto en concepto de honorarios de los intérpretes de
2.745.000$. La tarifa de los intérpretes es de 24$ por
hora. El sistema de trabajo de la CISR prevé que el in-
térprete trabaje media jornada o una jornada comple-

474 P. Noreau, Le droit en partage..., p. 127-128.

473 SPRBC, Analyse des services liés au droit de l’immigration...,
p. 2-7.

475 Industrie Canada, Portrait de l’interprétation en milieu social
au Canada, p. 17-18.
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ta, programando que las vistas en las que se trabaje
con la misma lengua se sucedan si es necesario, con
el fin de optimizar el trabajo del intérprete y los gas-
tos que éste genera476. Este gasto se concentra en las
tres principales áreas metropolitanas de la Federación:
Toronto (57,9% de los honorarios), Montreal (26,8%) y
Vancouver (10,9%). El Banco de intérpretes de la CISR
cuenta con unos 1200 profesionales que proporcionan
en su conjunto servicios en más de 260 lenguas o dia-
lectos477.

A los gastos de interpretación hay que sumar los de
traducción, ya que las normativas de las tres secciones
de la CISR (Sección de Inmigración, Sección de Protec-
ción de los Refugiados y Sección de Apelación) exigen
que cualquier documento que se les envíe y que no esté
redactado en francés o inglés tenga que ir acompañado
de una traducción jurada478. Si el usuario es beneficiario
del programa de asistencia jurídica, el abogado podrá
facturar los gastos de traducción e interpretación a di-
cho programa, pero si no es así, el usuario tendrá que
buscar una vía menos onerosa para procurarse las tra-
ducciones que necesita. De hecho, los organismos de
asistencia jurídica de numerosas provincias han pedido
en reiteradas ocasiones a la CISR que permita que de-
terminados documentos, sobre todo los que tengan que
ver con la identidad del solicitante, puedan ser traduci-
dos a la vista durante la audiencia, lo cual no sólo redu-

476 Ibid., p. 26.

477 Ibid., p. 25.

478 Règles sur la section de l’immigration, DORS/2002-229, pár-
rafo 25(1); Règles sur la section de la protection des réfugiés,
DORS/2002-228, párrafo 28(1); Règles sur la section d’appel
de l’immigration, DORS/2002-230, párrafo 29(1).
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ciría los gastos derivados de las tarifas de traducción
jurada, sino que agilizaría un procedimiento como el de
la solicitud de estatuto de refugiado, criticado por su
extrema  lentitud. Esta petición parece que está siendo
tomada en cuenta  por la CISR, si atendemos a la Guía
para los intérpretes de la Comisión publicada en 2007
—última versión actualizada— en la que se les indica
que tendrán que traducir a la vista diferentes documen-
tos durante las audiencias, principalmente documentos
de identidad como pasaportes o permisos de conducir,
o incluso documentos de naturaleza más diversa, como
cartas manuscritas, artículos de periódico o informes
médicos o policiales479.

La CISR se encuentra en un estado de continua satura-
ción por la gran cantidad de solicitudes que recibe. Por
el momento, la única solución que se le ha ocurrido al
Gobierno Federal es exigir, a partir de julio de 2009, un
visado de entrada a los ciudadanos mexicanos y che-
cos que quieran entrar en Canadá, aunque sean turis-
tas. La respuesta de las autoridades federales ha sido
que habían constatado un gran aumento de ciudadanos
de esos dos países que entraban en Canadá y una vez
dentro solicitaban asilo. El resultado de esta medida
restrictiva ha sido inmediato: el número de peticiones
de refugio ha descendido considerablemente durante
los últimos meses, pero ya muchos han criticado, tras
la publicación a principios de noviembre de 2009 de
los últimos datos sobre peticiones de asilo, la falta de
compasión de un gobierno al que la CCDL obliga a es-
cuchar todas las solicitudes de refugio antes de decidir
sobre una eventual deportación480. La solución pasa evi-

479 CISR, Guide de l’interprète, p. 87.

480 Bill Curry, “Asylum seekers’ success rate plunges under Tory
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dentemente no por imponer trabas a la circulación de
personas, sino por agilizar los trámites administrativos
de inmigración y refugio.

En Quebec, los organismos comunitarios ofrecen asis-
tencia lingüística para la comunicación de informaciones
de tipo general, explicación de formularios y documen-
tos, así como ayuda en la redacción de documentos de
tipo personal. Vemos pues que se trata no tanto de una
labor de interpretación propiamente dicha, como la que
hemos visto en los organismos públicos que ofrecen
este servicio, sino de un trabajo que podríamos calificar
de “acompañamiento lingüístico”. Se trata de una labor
que está a medio camino entre la interpretación y la me-
diación intercultural. Es desempeñada en la mayoría de
los casos por los trabajadores del organismo481 o por
voluntarios482 que asisten a los inmigrantes en la reali-
zación de tareas administrativas de establecimiento que
no podrían hacer sin alguien que mediara entre ellos y
los SP. Los asistentes lingüísticos pueden colaborar en

government”, The Globe and Mail (Toronto), 02/11/2009.

481 Los trabajadores de organismos comunitarios en Quebec tie-
nen perfiles muy variados: trabajadores sociales, asesores jurí-
dicos, asesores en formación profesional, personal administra-
tivo, etc. Generalmente los que realizan labores de asistencia
lingüística suelen pertenecer al mismo grupo etnocultural que
los inmigrantes a los que dan servicio. En casos de lenguas con
gran número de hablantes, puede tratarse de personas oriun-
das de Quebec que han aprendido la lengua, como ocurre a ve-
ces con el español. En cualquier caso, son personas que salvo
en casos excepcionales no tienen una formación específica en
interpretación y no realizan labores de asistencia lingüística de
manera permanente.

482 Los organismos comunitarios de Quebec que trabajan con in-
migrantes tienen por costumbre hacerlo en red para solucionar
las cuestiones de asistencia lingüística, mediante un sistema de
intercambio de servicios en virtud del cual los organismos se
apoyan unos en otros según necesidades puntuales.

tareas tales como el empadronamiento, la apertura de
una cuenta bancaria, la solicitud de la tarjeta sanitaria
y, en el caso de los solicitantes del estatuto de refu-
giado, les pueden ayudar a cumplimentar formularios
y a preparar el expediente que tienen que presentar
ante la CISR, siempre con la asistencia de un aboga-
do o un asesor jurídico, el cual puede colaborar con el
organismo comunitario o puede haber sido contratado
por el sistema de asistencia jurídica de la provincia si
el inmigrante no tiene medios suficientes para pagarse
un abogado que defienda su causa ante la CISR. Algu-
nos asistentes lingüísticos pueden también intervenir en
las audiencias de la Comisión, pero suele ser bastante
poco usual, ya que ésta dispone de su propio banco de
intérpretes, como ya he señalado. Otros realizan labo-
res de traducción jurada, ya que traducen documentos
oficiales como partidas de nacimiento, certificados de
matrimonio o de antecedentes penales.

Respecto al intérprete que interviene por cuenta de la
CISR, se pueden apuntar las siguientes pautas de traba-
jo: la Comisión sólo firma contratos individuales con sus
intérpretes y en ningún caso externaliza sus servicios
recurriendo a empresas de traducción. El intérprete
debe ser ciudadano canadiense o tener el estatuto de
residente permanente y realizar un examen de acredi-
tación para poder prestar servicios ante la comisión.
El examen consiste en una prueba sobre la lengua ofi-
cial de trabajo (inglés, francés o ambas), un examen de
interpretación en la lengua de trabajo del intérprete y
un examen de traducción a la vista. En algunos casos
excepcionales, sobre todo cuando se trata de interven-
ciones urgentes o porque el solicitante habla una len-
gua o dialecto minoritario para el que no hay intérpretes
acreditados, la CISR puede contratar los servicios de un
intérprete no acreditado, como se hace en el BIPJM. El
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intérprete acreditado firma un contrato de un año reno-
vable con cualquiera de las tres oficinales federales de
la CISR (Toronto, Montreal o Vancouver), a título de tra-
bajador autónomo al que se remunerará según los en-
cargos en los que intervenga. Mediante este contrato,
el intérprete entra a formar parte del Banco de la CISR,
de naturaleza federal, pese a que esté adscrito a una de
las tres oficinas. Esto quiere decir que, si se trata de un
intérprete de lenguas muy minoritarias, se le puede so-
licitar para que realice un encargo al otro lado del país
mediante teléfono o videoconferencia. La Comisión no
asegura un número mínimo de intervenciones durante
el tiempo que dure el contrato, lo único que limita es
el número anual de encargos, el cual no puede superar
los 25.000$. Este contrato tiene como anexo un códi-
go deontológico483 que establece las normas conforme
a las cuales el intérprete debe desarrollar su labor: la
competencia, la minuciosidad, la diligencia, la eficien-
cia, la imparcialidad y la confidencialidad. Además, al
principio de la audiencia el presidente de la Comisión
le hace prestar juramento de que traducirá e interpre-
tará fielmente y lo mejor que pueda durante la sesión.
El intérprete trabaja bajo la responsabilidad jerárquica
del coordinador de los servicios de interpretación de la
CISR.

Los intérpretes de la CISR no utilizan la técnica de la
interpretación simultánea, ni siquiera durante las au-
diencias. Todos los encargos se realizan mediante inter-
pretación consecutiva bilateral, directa e inversa, de la
lengua del solicitante al francés o inglés, dependiendo
de la lengua de trabajo del comisario, y viceversa. La

técnica de traducción a la vista también puede ser re-
querida; ésa es la razón por la que se realiza un examen
de esta modalidad de interpretación en las pruebas de
acreditación. Las audiencias son grabadas mediante un
sistema de audio, por lo que no existe chuchotage entre
el solicitante y el intérprete, como puede ocurrir en los
tribunales entre el acusado y su intérprete. Como se
hace con los intérpretes del BII, se recomienda a los
intérpretes de la CISR que desarrollen estrategias de
toma de nota, principalmente si durante la intervención
se citan nombres, fechas o cifras. Se insta al intérprete
a que destruya esas notas al final de la sesión y antes
de abandonar la sala de audiencias. Como ocurre en las
otras intervenciones que hemos estudiado, el intérprete
tiene la potestad de ordenar la interacción en el sentido
de que puede interrumpir el discurso de alguna de las
partes cuando estime que el exceso de información le
impide realizar una traducción fidedigna de lo que se ha
dicho o si piensa que en la interacción se ha deslizado
un impar cultural que está haciendo imposible la comu-
nicación484. Generalmente la interpretación es presen-
cial, pero se puede pedir que ésta se haga a distancia
por vía telefónica o videoconferencia. También se podrá
solicitar al intérprete para que traduzca documentos an-
tes, durante o después de la audiencia.

El principio metodológico de interpretación es el mismo
que para el BII y el BIPJM, es decir traducción de la
manera más literal posible, sin añadir ni omitir nada,
traduciendo a la Comisión todo lo que diga el solicitan-
te y viceversa. Esto incluye el mantenimiento del pro-
nombre personal empleado por la persona que habla
(el intérprete utiliza el “yo” del locutor), la prohibición

483 Code de conduite des interprètes: http://www.irb.gc.ca/
fra/brdcom/references/procedures/pages/code_inter-
pret.aspx

196
484 A. Blinstrubaité, “Interaction in Liaison Interpreting”, p. 132.
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de resumir, parafrasear, exagerar o cambiar el registro
del interlocutor en la traducción y la obligación de tra-
ducir mediante equivalentes, desconfiando de la sinoni-
mia. Como se hace en el BIPJM, la utilización del mismo
registro es esencial: eso quiere decir también que el
intérprete no puede ni debe intentar explicar nada de lo
que diga el comisario al solicitante. Si este último no en-
tiende, es el comisario el que debe intentar expresarse
de forma más clara, en un registro  apropiado para que
el solicitante pueda comprenderlo.

El principio de la equivalencia exacta debe guiar el tra-
bajo del intérprete: si una palabra no existe en la len-
gua meta, podrá utilizar una formulación exegética para
traducirla. Todo lo que diga el solicitante en la sala de
audiencias tiene que ser traducido, incluido aquello que
éste pueda querer decir exclusivamente al intérprete,
el cual no tiene derecho a discriminar entre lo que se
le dice a él y lo que se dice a la Comisión. A este prin-
cipio se acopla evidentemente el de imparcialidad: el
intérprete no puede  ni debe tomar partido por ninguna
de las dos partes, ni por la CISR ni por el solicitante. En
esto, la labor del intérprete del CISR se asimila a la del
intérprete del BIPJM y se distingue de la del intérprete
del BII, ya que si en este último es conveniente que exis-
ta una comunicación fluida con el proveedor, con el que
es bueno intercambiar pareceres antes y después de la
intervención, lo contrario ocurre en la CISR: el intérprete
no puede comunicar con ninguna de las partes antes o
después de la audiencia y mucho menos para hablar

sobre el caso. Si el intérprete conoce al solicitante o

nicárselo inmediatamente a la CISR para que le busquen
un sustituto. Lo mismo ocurre si existe un impedimento
técnico, como por ejemplo que el intérprete no entienda
el dialecto del solicitante.

El intérprete que interviene ante la CISR tiene el perfil ge-
neral de cualquier intérprete en los SP en el sentido que
tendrá que trabajar en un ambiente de cierta tensión en
el que el solicitante necesita a toda costa hacer aprobar
su expediente, a veces —todo hay que decirlo— con
procedimientos no del todo honestos, para lo cual pue-
de requerir la ayuda del intérprete. En el trabajo de cam-
po desarrollado por Frecker et al485 con proveedores de
servicios con experiencia directa en el procedimiento
de petición de asilo, los informantes subrayaron que a
veces el intérprete puede ser percibido por el usuario
como un agente enemigo: esto ocurre cuando el refu-
giado ha huido de un conflicto étnico y se encuentra
con que el intérprete ante la CISR pertenece a la etnia
de la que huía en su país. Además, en el ámbito judicial
en general  el usuario puede tener tendencia a percibir
al intérprete como alguien que invade su privacidad y
que puede publicitar determinadas circunstancias de su
vida familiar y personal, sobre todo cuando el intérprete
pertenece no ya a una etnia opuesta a la suya en el país
de origen sino a su mismo grupo etnocultural486.

La tensión no sólo viene de la disparidad de intereses
entre la CISR y el solicitante, sino que también se pre-
senta durante las audiencias, en casos de gran carga

existe algún tipo de conflicto de intereses, debe comu-

485 John Frecker, et al, Représentation des immigrants et des de-
mandeurs du statut de réfugié. Rapport final de l’étude, Ottawa,
Ministère de la Justice du Canada, 2002, p. 55-56.

486 P. Noreau, Le droit en partage..., p. 127.
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emocional, como le ocurre a los refugiados que han
tenido que abandonar el país de origen contra su vo-
luntad y a toda prisa o, peor todavía, a aquéllos que
han sufrido torturas, violaciones, detenciones arbitra-
rias y violencias varias en conflictos armados. Ésta es
precisamente una de las diferencias esenciales dentro
de la tipología de inmigrantes que veíamos más arriba:
en este caso no se trata de inmigrantes económicos
que han podido planificar su traslado, sino de personas
que en muchos casos son incapaces de hacer el duelo
provocado por el desarraigo respecto de su país de
origen487. En algunos casos, los refugiados viven el exi-
lio como si fuera la muerte de alguien muy próximo, ya
que tienen la convicción de que nunca podrán regresar.
Los comisarios de la CISR están además obligados por
el procedimiento a hacer que los solicitantes expongan
sus historias sin omitir ningún elemento, por traumati-
zante que éste pueda resultarles, puesto que en esas
historias es donde se encuentra el fundamento de su
reivindicación de asilo. Los informantes de Frecker et
al declararon también que tenían la impresión de que
la presencia del intérprete diluía la magnitud del sufri-
miento por el que habían pasado los solicitantes. Y es
que el interés del solicitante está en que su relato sea lo
más realista posible y eso no siempre se puede hacer
cuando hay un intérprete de por medio. Otras veces, los
solicitantes se sienten cohibidos por tener que narrar
acontecimientos de gran carga emocional delante de
personas de su misma nacionalidad o etnia.

Algunos proveedores de organismos comunitarios que
trabajan con solicitantes creen que  sería conveniente
que el intérprete subrayara la dimensión intercultural en

487 G. Legault, “Parcours des réfugiés…”, p. 110.
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su labor,  ayudando a los miembros de la Comisión a
esclarecer determinados puntos oscuros de las decla-
raciones. Esta posición es rebatida por las personas
con responsabilidades de decisión en la CISR y por los
abogados de los solicitantes, que temen que esta labor
de mediación intercultural del intérprete lo convierta en
parte del procedimiento, cuando en realidad tienen que
observar una posición de neutralidad. Noreau estima
que el peritaje cultural debería dejarse en manos de
profesionales científicamente más preparados, como
los sociólogos o los antropólogos488. Creo haber defen-
dido suficientemente la posición equidistante del intér-
prete a lo largo de este trabajo y por lo tanto me parece
que aquí el papel de facilitador cultural del intérprete no
contradice en absoluto su neutralidad. Como trabajador
de TISP que es, el intérprete que actúa ante la CISR
está capacitado para deshacer los impares culturales
que puedan presentarse, tal y como haría en una inter-
vención ante los servicios sanitarios o en mucha menor
medida ante un tribunal. Que el intérprete ayude a des-
hacer interpretaciones culturalistas o incomprensiones
socioculturales por parte de los miembros de la CISR
no significa en absoluto que esté abogando en favor
del solicitante, sino que lo hace en aras de una mayor
eficacia del procedimiento.

Un estudio realizado en 2001 por MacDonald sobre el
Refugee  Law Office de Toronto489 para los Servicios de
Asistencia Jurídica de Ontario reveló que el 25% de los
solicitantes que pedían la asistencia de un abogado pri-
vado —y no de un abogado a sueldo del Servicio de

488 P. Noreau, Le droit en partage..., p. 197-198.

489 G. McDonald, Refugee Law Office Evaluation. Supplemental Re-
port: Cost Efficiency, Toronto, Legal Aid Ontario, 2001.
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6. La interpretración en el ámbito judicial

Asistencia Jurídica— lo hacían porque el intérprete les
había recomendado hacerlo. Casos similares son des-
critos por los informantes de Frecker et al: en este caso
habría intérpretes, remunerados por asesorías especia-
lizadas en peticiones de estatuto de refugiado, que ha-
rían publicidad de sus benefactores en organismos de
acogida de Montreal490. A decir verdad, creo que es el
único caso de práctica profesional poco ética por parte
de intérpretes en los SP que he encontrado en toda la
documentación analizada sobre esta profesión en Cana-
dá. Algunos de los informantes entrevistados por Mac-
Donald declararon que los intérpretes incluso les daban
las tarjetas de visita de bufetes de abogados especialis-
tas en peticiones de asilo de determinados países. Esto
se debe a que el sistema de asistencia jurídica en Cana-
dá se apoya en la práctica privada: los usuarios eligen
abogado y éste después es remunerado por el gestor
de la asistencia jurídica según unas tarifas públicas. El
único caso en Quebec de abogados empleados  es el de
un organismo público, la Oficina de Inmigración, que ha
sido víctima durante los últimos años de toda suerte de
recortes presupuestarios que han hecho que el servicio
haya incluso cerrado durante algún tiempo, para acabar
volviendo a abrir pero con un número limitadísimo de
abogados491. En los desgraciados casos de Montreal y
Toronto, intérpretes y abogados se aprovechan en este
caso de la ignorancia por parte de los recién llegados
de las instancias a las que deben dirigirse para realizar
sus peticiones. Es evidente que esas prácticas indesea-
bles deben desaparecer y eso sólo se puede conseguir

desde planteamientos más éticos de  la profesión por

parte de las personas que la practican, tanto los intér-
pretes como los abogados.

490 J. Frecker, et al, Représentation des immigrants..., p. 73.

491 SPBC, Analyse des services liés au droit de l’immigration..., p.
60.
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La integración lingüística en las instituciones penitenciarias españolas y europeas
Aída Martínez-Gómez Gómez

Universidad de Alicante1

Las recientes variaciones en los flujos migratorios han atraído a España a colectivos de muy
diversa procedencia, colectivos que hoy día suponen el 11% del total de población de nuestro país. Desde
hace varios años, sin embargo, esta cifra supera ya el 30% en el seno de las instituciones penitenciarias. Si
se parte de la premisa de que la capacidad de comunicación fluida entre las partes implicadas es una de
las bases fundamentales para la integración de la población extranjera, las barreras lingüísticas pasan a
ocupar un lugar destacado en el estudio de los procesos de cohesión social. Ante esta realidad, el presente
trabajo se propone, pues, analizar las medidas de integración relacionadas con la intervención lingüística
que se desarrollan en las instituciones penitenciarias españolas y contrastarlas con las iniciativas que se
están poniendo en práctica al respecto en el resto de países de la Unión Europea.

Recent changes in migration flows have attracted a great number of individuals of different
origins to Spain. These individuals conform nowadays 11% of Spanish population. For several years,
however, the number of foreign nationals in our penitentiary institutions has exceeded 30%. If fluent
communication is considered as one of the main pillars of the integration of foreign citizens, linguistic
barriers are brought to the forefront in the study of social cohesion processes. Given this situation, this
paper aims at analyzing the integration measures related to linguistic intervention taken within Spanish
penitentiary institutions by comparing them with those being implemented in the rest of the European
Union.

Being locked up is a problem, specially if one
does not speak English. Not being able to
communicate makes you feel so hopeless.
(Tarzi y Hedges, 1990: 24)

Introducción

Desde hace varias décadas, distintos medios de comunicación nacionales e
internacionales vienen haciéndose eco de una realidad aparentemente común al grueso
de las instituciones penitenciarias en los países desarrollados: el aumento exponencial
de las cifras de ciudadanos extranjeros recluidos en las mismas. El día 1 de abril de
2006, un titular de El Periódico de Catalunya afirmaba que “La mitad de los presos en
España serán extranjeros antes del 2010”, titular que se completaba con la llamativa
oración que abría la noticia: “España es el tercer país de Europa con mayor cantidad de
presos extranjeros, que pasarán antes del 2010 del 30% a más del 50%”.

En íntima relación con el aumento de la movilidad transfronteriza, el mayor
riesgo delictivo que suponen ciertos factores demográficos, sociales y psicosociales y la
aplicación de normativas procesales  y penales que podrían resultar restrictivas  en
exceso (García, 2006: 253-254), la proporción de internos extranjeros parece superar
con creces a la representación en términos generales de colectivos migrantes en multitud
de  países. Esta tendencia se  confirma, entre otros,  en España, donde la  cifra de
población extranjera residente en el país  se encuentra 20 puntos por debajo de la
referida a la población  reclusa (datos del Instituto Nacional de Estadística, padrón
2007).

Dicho incremento exponencial y repentino ha  generado una  nueva realidad
dentro de las instituciones penitenciarias que, si bien se fundamenta sobre el principio
de igualdad (European Prison Rules, art. 2), no está exenta de desequilibrios materiales,
la gran mayoría de los cuales están íntimamente relacionados con la diversidad

1 El presente estudio se ha desarrollado en el marco del Programa Nacional de Formación de Profesorado
Universitario del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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lingüística adquirida con el ingreso de estos nuevos colectivos.
Knowledge of language plays the key role; otherwise a prisoner does not have the opportunity to
communicate with others and it will be easier to end up in social isolation. Such a prisoner is not
able to understand what his/her obligations are in prison and he/she is treated differently not only
by prison staff, but by his/her fellow prisoners too. (Škvain, 2007: 193)

En vista de lo anterior, el presente trabajo aspira a explorar la situación de la
diversidad lingüística en los centros penitenciarios europeos2, en general, y españoles,
en particular, a través de un análisis de las medidas dirigidas a fomentar la
comunicación entre las instituciones y los recién llegados y la integración lingüística de
estos últimos.

1.Instituciones penitenciarias europeas

1.1. Características generales de la diversidad lingüística

En las últimas décadas, el perfil de la población penitenciaria en la Unión Europea se ha
tornado más heterogéneo en términos de nacionalidad y, por tanto, de lengua y cultura.
Hoy en día, más de 100.000 internos de las instituciones penitenciarias europeas no son
ciudadanos del país en que se encuentran privados de libertad, cifra que se transforma
en una media del 20% de población reclusa extranjera en el conjunto de la Unión. No
obstante, las diferencias entre países son abismales: las cantidades inferiores al 10% en
Polonia, Finlandia, Hungría e Irlanda contrastan con los porcentajes en torno al 30% de
Italia, Países Bajos y Alemania y al 40% de Austria, Bélgica y Grecia, así como con el
71,4% de Luxemburgo (Van Kalmthout et al., 2007b: 7, 11).

Ante esta nueva realidad, pues, se hace necesaria una actualización de los
instrumentos legislativos reguladores de los regímenes de privación de libertad, tanto a
nivel internacional como a nivel nacional. A estos efectos son dignas de mención las
iniciativas del Consejo de Europa, entre las que destacan las Normas penitenciarias
europeas (European Prison Rules) y la Recomendación R(84)12 del Comité de
Ministros sobre internos extranjeros. Al margen de estas disposiciones, la legislación
aplicable en Europa –procedente tanto del Consejo de Europa como de la propia Unión
Europea– se basa en el reconocimiento de derechos de todos los ciudadanos y, en
menor medida, en la tramitación de procedimientos de expulsión de residentes ilegales,
por lo que su aplicación directa y específica a la realidad penitenciaria dista mucho de
ser exhaustiva. La legislación nacional de los distintos países de la Unión, por su parte,
apenas parece haber acusado un proceso de transformación homogéneo con el fin de
adaptarse a la nueva composición de la población penitenciaria.

A pesar de que las bases de todo código penal y, por consiguiente, de la
normativa aplicable en el cumplimiento de las condenas giran en torno al principio de
igualdad, la realidad de las instituciones penitenciarias muestra que, quizá de manera
involuntaria, los ejemplos de discriminación y desigualdad en el tratamiento de diversos
colectivos de internos están a la orden del día. Algunos expertos apuntan a que el
principal origen de las diferencias entre internos nacionales y extranjeros reside en los
problemas de comunicación interlingüística:

The most common and significant problem faced by foreign prisoners is the lack of knowledge
of the national language. As a result, verbal and written communication is severely hampered
and that causes feelings of social isolation, uncertainty and helplessness […]. Daily interactions
between foreign prisoners and staff are crucial and it often depends on the goodwill of prison

2 Dada la escasez de materiales  bibliográficos existentes  sobre este tema, el  presente estudio trata
únicamente los países de la Unión Europea (salvo Rumanía y Bulgaria).
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staff and fellow-prisoners and the availability of an interpreter. Linguistic barriers are often the
main source of other problems that foreign prisoners are facing in penitentiary institutions. (Van
Kalmthout et al., 2007b: 17)

Tal como se afirma en la cita anterior, la viabilidad de la comunicación entre la
institución y los internos extranjeros suele estar en manos de otros internos que conocen
las lenguas de las  partes implicadas, así como de miembros del personal de la
institución con esa misma cualidad, si bien los casos en que se recurre a estos últimos
constituyen una minoría. De acuerdo con los estudios recogidos en el volumen
Foreigners in European Prisons, los expertos de Austria, Bélgica, República Checa,
Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Malta, Países Bajos y Polonia afirman que
esta medida coyuntural, unida con frecuencia a la puesta a disposición de los internos
extranjeros de material informativo traducido, es la más practicada. Entre los restantes,
junto a aquellos países donde la afinidad entre lenguas o la existencia de un idioma en
común solventa la mayor parte de los problemas (repúblicas bálticas, Portugal o
Eslovenia), se encuentran aquellos otros –en especial, Suecia y Reino Unido– que han
apostado por medidas alternativas, normalmente basadas en la contratación de servicios
profesionales de interpretación. El considerable grado de desarrollo de la interpretación
social –community interpreting– en todos los ámbitos asistenciales suecos explica el
recurso a intérpretes externos por parte de las autoridades penitenciarias, en especial en
casos delicados (visitas médicas, entre otros) (Johnson, 2007: 805). De manera más
esporádica, instituciones de otros países (Portugal, Estonia y Lituania) también hacen
uso de intérpretes externos, normalmente provistos por las embajadas, en situaciones de
difícil manejo (Gonçalves, 2007: 694, 699; Liba, 2007: 270; Malisauskaite-
Simanaitiene, 2007: 557). En Reino Unido, donde la interpretación social –al igual que
en Suecia– desempeña un papel muy importante en todas las esferas de la vida, con el
recurso a internos con conocimiento de lenguas conviven dos sistemas de mediación
lingüística igualmente innovadores: por un lado, es posible acceder a un servicio de
interpretación telefónica, que, sin embargo, se emplea con escasa frecuencia dado su
elevado coste (Ann Corsellis, comunicación personal, noviembre de 2007); por el otro
lado, en diversas penitenciarías existe una red organizada de internos de confianza, los
llamados Foreign National Prisoner Orderlies, que han sido formados con la intención
expresa de colaborar en la integración lingüística de los internos  extranjeros  que
ingresen en el centro (distribución de información traducida, apoyo y mediación
lingüísticos, coordinación de listas de internos dispuestos a ejercer de intérpretes, etc.)
(Hammond, 2007: 832-840). Mientras la implantación de esta última medida está
comenzando a considerarse en el resto del país, diversos centros penitenciarios
británicos recurren a acuerdos con proveedores locales de servicios de interpretación
presencial (Samba, 2007: 6).

1.2. La estancia del interno extranjero en el centro penitenciario

La llegada de un nuevo interno al centro penitenciario que se le ha asignado es un
momento delicado y de vital importancia, dado que normalmente se trata del primer
contacto que tiene con una institución de este tipo y con el proceso de privación de
libertad en sí. En vista de eso, en el procedimiento de ingreso se presta una atención
especial al componente informativo con el fin de que el interno comprenda cuáles son
las normas disciplinarias del establecimiento, los derechos que le asisten, las
obligaciones que ha de cumplir, etc. Posiblemente éste sea el momento en que más
sencillo va a ser el acceso a la información por parte del interno extranjero: la mayoría
de países, con la excepción de Francia o Países Bajos, cuentan con breves folletos y
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hojas informativas en diversos idiomas (también vídeos en Bélgica) en los que se
recogen las cuestiones fundamentales que necesita saber cualquier nuevo recluso. En
muchos de ellos, la existencia de estos materiales, que no siempre se encuentran
disponibles en todos los idiomas necesarios, responde a una exigencia jurídica que, en
ocasiones, se pasa por alto en la práctica (Hungría, República Checa). Cabe destacar el
material ofrecido al ingreso en cualquier centro penitenciario británico, Foreign
National Prisoners’ Resource Pack, no sólo por su exhaustividad y el amplio abanico de
lenguas en que se oferta, sino por la presencia en él de información dirigida al propio
personal del centro sobre el tratamiento de este especial colectivo (Hammond, 2007:
831).

Otros momentos de la estancia del interno extranjero en prisión que, por
delicados, merecen un tratamiento especial  son los relacionados con la  asistencia
jurídica y médica. A pesar, sin embargo, de su relevancia, son escasos los países que
recurren a medidas excepcionales para facilitar la comunicación entre los profesionales
de estas disciplinas y los internos extranjeros. Mención especial merecen los casos del
antedicho recurso sistemático a intérpretes profesionales en Suecia para cuestiones
médicas y de la presencia casual en ciertos centros austríacos de personal de psiquiatría
y psicología con conocimientos de lenguas extranjeras (Pilgram y Hofinger, 2007: 111).

Posiblemente la principal vía por medio de la cual se aspira a dar solución al
problema de la disparidad lingüística en las instituciones penitenciarias de la mayoría de
los países de la UE es el aprendizaje por parte de los internos extranjeros de la lengua
oficial de la institución. De este modo, toda posibilidad formativa pasa por la
adquisición previa de una base relativamente sólida de conocimientos de la lengua
vehicular, con las notables pero contadas excepciones de ciertos cursos de diversa
temática impartidos en lenguas extranjeras (ruso e italiano en centros lituanos y
alemanes, respectivamente) (Malisauskaite-Simanaitiene, 2007: 557; Dünkel et al.,
2007: 370).

Del mismo modo que la participación en los programas de formación requiere
una competencia lingüística previa, el acceso a diversos puestos de trabajo también se
ve limitado por el desconocimiento de la lengua  oficial de la institución, con la
excepción de Bélgica y Países Bajos, entre otros, donde se considera que la barrera
lingüística no constituye obstáculo alguno para ciertos trabajos manuales poco
complejos (Snacken, 2007: 143; Van Kalmthout y Hofstee-van der Meulen, 2007: 640).
El caso de España y Portugal, por otra parte, resulta digno de mención: en estos países,
se tiende a favorecer la inserción laboral de los reclusos extranjeros en vista de que la
modesta retribución que reciben por este empleo suele ser la única fuente de ingresos
con que cuentan para suplir sus necesidades dentro de la institución y, en ocasiones,
para colaborar con la economía familiar (De la Cuesta, 2007: 763; Gonçalves, 2007:
700). En el caso de Portugal, al menos, la filosofía parece ser similar a la belga y
holandesa: “most of these prison jobs do not require special skills or procedures that
may cause difficulties for the inmate, especially those in which language problems
could arise” (Gonçalves, 2007: 700).

Junto a la parte formativa y laboral de la estancia en una institución penitenciaria
conviene tener presente un aspecto fundamental de las vidas de los internos: las
actividades de ocio y tiempo libre. Expertos de diversos países coinciden en que la
participación de reclusos extranjeros en este tipo de actividades es similar a la de los
reclusos nacionales, dado que las barreras lingüísticas parecen superarse, con mayor
facilidad que en otros ámbitos, a través de comunicación no verbal (Van Kalmthout et
al., 2007b: 27). El mayor escollo, sin embargo, se presenta en el transcurso de
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actividades culturales como proyecciones cinematográficas o representaciones teatrales,
donde el desconocimiento de la lengua en que se desarrollan las mismas supone una
importante limitación para el interno extranjero (Snacken, 2007: 143). Conscientes de
esta limitación, las autoridades de diversas instituciones penitenciarias alemanas
ofrecen, a través de organizaciones de voluntariado externas, actividades de tiempo libre
especialmente dirigidas a internos turcos, polacos y rusos (Dünkel et al., 2007: 371). El
creciente interés de los centros por prestar especial atención a las necesidades culturales
específicas de la población reclusa no nacional se refleja en las facilidades ofrecidas en
relación con actividades lúdicas individuales: la mayoría de instituciones europeas
proporcionan acceso –muy limitado en Francia, Portugal, Grecia y Hungría, entre otros–
a literatura, prensa y, en ocasiones, televisión en lenguas extranjeras, bien motu proprio,
bien en colaboración con las autoridades diplomáticas implicadas y con bibliotecas
locales.

Por último, conviene destacar que la diversidad lingüística característica ya de
las instituciones penitenciarias europeas no sólo constituye obstáculos en el desarrollo
de la vida cotidiana y el proceso de integración de los internos extranjeros, sino que, al
tiempo, también genera dificultades estratégicas en la gestión de los centros, en especial
en lo referente al control de los mecanismos de seguridad. La dificultad que genera la
presencia de lenguas extranjeras en el control y la potencial intervención de las
comunicaciones ha llevado a países como Francia al extremo de obligar, por ley, a que
las visitas se desarrollen en francés o, en el caso de que no sea posible, a que las
supervise un funcionario del centro que comprenda la lengua utilizada. Es más, en
principio, incluso las comunicaciones entre internos están sujetas a esta regla –“the
principle is to prohibit communication that guards do not understand”–, si bien rara vez
se exige su estricto cumplimiento (Décarpes, 2007: 325, 332).

Con el objetivo, pues, de resolver los problemas que genera la diversidad
lingüística y cultural en estos centros, una minoría de países (Alemania, Eslovaquia,
Suecia, Países Bajos y Austria) ofrece al personal de instituciones penitenciarias
formación continua sobre cuestiones como comunicación intercultural, migraciones,
derechos humanos, lenguas extranjeras e, incluso, en el caso de Suecia, en torno a
cuándo y cómo trabajar con un intérprete. Un complemento interesante a esta formación
es la contratación de personal especializado, de un modo u otro, en diversidad. Por un
lado, en Suecia, Alemania y Países Bajos, se favorece la presencia de extranjeros o
trabajadores con conocimientos de lenguas entre los funcionarios del centro, si bien esta
medida no está exenta de problemas, dados los recelos que suscitan estos trabajadores
entre sus propios compañeros, que los consideran víctimas potenciales de la
manipulación de los internos (Johnson, 2007: 800). Por otro lado, ciertos
establecimientos de países como Reino Unido, Alemania y Malta han creado puestos
específicos para la gestión de la diversidad (Foreign National Prisoner Orderlies,
Ausländerberater y un ayudante de dirección, respectivamente) (Hammond, 2007: 832;
Dünkel et al., 2007: 376; Cachia y Montebello, 2007: 611).

En resumen, la realidad de las instituciones penitenciarias de la Unión Europea
en relación con el tratamiento de internos extranjeros se caracteriza por las dificultades
derivadas de las barreras lingüísticas, que generan situaciones de desigualdad entre
internos nacionales y no nacionales en relación con el acceso a la asistencia médica y
jurídica, a la formación, al ámbito laboral e, incluso, a ciertas actividades lúdicas y
recreativas. Esta problemática pretende solventarse  a través de la intervención de
internos y, en menor medida, personal del centro que, de manera voluntaria y altruista,
prestan servicios de interpretación ad hoc. Suecia y Reino Unido, sin embargo,
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constituyen una excepción a esta tendencia al servirse de servicios de interpretación
profesional, bien presencial, bien telefónica.

2.Instituciones penitenciarias españolas

2.1. Características generales de la diversidad lingüística

Quienes redactaron y ratificaron la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 no
podían prever el giro que daría la situación de nuestro país en relación con los flujos
migratorios a nivel mundial: de una nación emisora de migrantes, España pasaría a ser
un país eminentemente receptor en tan sólo unos años. En esos años, la población
penitenciaria española pasaría de ser eminentemente nacional a estar compuesta, en más
de un 30%, por ciudadanos extranjeros procedentes, en su mayor parte, de Marruecos,
Colombia, Rumanía, Argelia y Ecuador (Almeida et al., 2006: 23).

Sólo décadas más tarde, en momentos más sensibles a los cambios en la
configuración de la sociedad española, se redactarían disposiciones que contemplarían
de modo explícito los derechos y obligaciones de los reclusos extranjeros en nuestros
centros penitenciarios. Hoy en día, el Reglamento Penitenciario de 1996 recoge un
número limitado de disposiciones que hacen referencia explícita al tratamiento de
internos extranjeros (artículos 4(1), 15(5), 26, 27, 41(1,7), 43(2), 46, 49 (3), 52(2, 3, 4,
5), 62(4), 118(2), 123(1), 127(3), 135(2) 197 y 242(2)(j)). Si bien la mayoría de dichos
artículos sencillamente explicitan algunos de sus derechos fundamentales
(comunicaciones, acceso a la formación, al trabajo y a la cultura, información…) o se
refieren a cuestiones derivadas de su calidad de extranjeros (procedimientos de
expulsión, aplicación de tratados internacionales, contactos con las autoridades
diplomáticas…), únicamente cinco de ellos aluden expresamente a las especiales
necesidades lingüísticas de parte de este colectivo –téngase en cuenta la identidad
lingüística entre España e Hispanoamérica– y tan sólo dos ofrecen directrices sobre la
aplicación de soluciones de mediación interlingüística. Tanto el artículo 52(3) como el
artículo 242(2)(j) insisten en la importancia de que el interno reciba y comprenda la
información relacionada con su proceso de admisión en la institución y con los
potenciales procedimientos disciplinarios a los que debiera hacer frente, para lo cual se
estipula recurrir a documentos traducidos de antemano o a la interpretación ad hoc
realizada bien por un funcionario, bien por otro interno del centro.

En consonancia con dichas disposiciones, el sistema en que se basa la
comunicación interlingüística en las penitenciarías españolas es un sistema coyuntural e
informal que depende de la disponibilidad y buena voluntad del personal y de los
internos con conocimientos de lenguas y que, por consiguiente, suscita una tremenda
controversia en torno a cuestiones como la confidencialidad y la calidad de la
transmisión del mensaje. No obstante, los recientes avances políticos dirigidos a superar
las limitaciones existentes en este ámbito comienzan a materializarse en forma de
iniciativas concretas: en 2004, las autoridades del Ministerio del Interior, conscientes de
la necesidad existente y alarmadas por la actividad terrorista islámica, decidieron
contratar a 30 traductores de árabe que desarrollasen su labor en la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias (2 traductores) y en los centros penitenciarios más
necesitados del país a este respecto (Ministerio del Interior, 2004), Fontcalent, en
Alicante, entre otros (“Rejas que aprietan”, 2007). La deficiencia que se plantea en la
práctica de esta medida es que “los traductores no pueden entrar en el interior de los
módulos. Su labor se limita a traducir determinadas conversaciones telefónicas y
supervisar la correspondencia escrita e intervenida con mandato judicial” (Gutiérrez et
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al., 2008: 5-6).

2.2. La estancia del interno extranjero en el centro penitenciario

Tal como se comentaba en la sección 1.2, la complejidad material y emocional del
procedimiento de ingreso de un nuevo interno en un centro penitenciario exige un
tratamiento especial de la situación, tanto más especial cuanto más desconocido sea el
sistema para el interno. Esta realidad ha llevado a las autoridades españolas a legislar de
manera específica sobre una serie de cuestiones que afectan directamente al colectivo
extranjero, normalmente desconocedor del régimen privativo de libertad de nuestro país.
Junto a las disposiciones relacionadas con el derecho a contactar con la autoridad
diplomática correspondiente y a solicitar, en determinados supuestos, la conmutación de
la pena por la expulsión al país de origen se encuentran aquéllas que recogen la
obligación por parte del centro de ofrecer toda la información necesaria sobre estos y
otros aspectos de índole más general de manera comprensible:

Art. 52 (3). A estos efectos, el mencionado Centro Directivo procurará editar folletos de
referencia en aquellos idiomas de grupos significativos de internos extranjeros en los
Establecimientos españoles. A los extranjeros que desconozcan los idiomas en que se encuentre
editado el folleto se les hará una traducción oral de su contenido por los funcionarios o internos
que conozcan la lengua del interesado y, si fuese necesario, se recabará la colaboración de los
servicios consulares del Estado a que aquél pertenezca. (Reglamento Penitenciario.)

Un segundo momento especialmente delicado, si bien circunstancial, en la
estancia de un interno en una institución penitenciaria dada la gravedad de las posibles
consecuencias (restricción de derechos más allá de los propios términos de la condena)
es el procedimiento para la imposición de sanciones por faltas disciplinarias. En estos
casos, al igual que ocurría en los trámites de ingreso, el Reglamento Penitenciario
dispone a favor de la colaboración de funcionarios o internos en calidad de intérpretes:

Art. 242 (2) (j). Posibilidad de asistirse de un funcionario o interno como intérprete si se trata de
un interno extranjero que desconozca el castellano.

El recurso a intérpretes ad hoc, pues, se contempla de manera explícita
únicamente en el momento del ingreso y en los procesos disciplinarios. No obstante, las
necesidades lingüísticas, en consonancia con la situación en el resto de la Unión
Europea, transcienden estos ámbitos y afectan a la asistencia médica y jurídica, a la
educación y formación, al acceso al mundo laboral y al ocio, entre otros. La ausencia de
medidas específicas en estos terrenos puede llegar a dar lugar a la vulneración del
principio de igualdad y no discriminación sobre el que se asienta el sistema
penitenciario español (art. 3, Ley Orgánica General Penitenciaria).

A pesar de la ausencia de directrices oficiales al respecto y dada la obligación
institucional de asegurar la asistencia sanitaria y jurídica básica en los centros
penitenciarios, en estos ámbitos se reproduce la intervención de internos –y, en mucha
menor medida, funcionarios– con un dominio suficiente de los idiomas implicados con
el fin de superar las barreras lingüísticas que obstaculizan, en un primer momento, la
prestación del servicio.

El compromiso educativo y formativo, por su parte, se plasma en la enseñanza
del castellano y, en su caso, de la lengua cooficial de la comunidad autónoma. En virtud
del Plan marco de intervención educativa con internos extranjeros, el paso por los
cursos de alfabetización o aprendizaje de lengua extranjera y estudios primarios se
considera requisito indispensable para la implicación en el resto de actividades, ya que
“el primer objetivo es eliminar la barrera del idioma, obstáculo para la comunicación y
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el entendimiento” (García, 2006: 267). No obstante, la limitada oferta de este tipo de
formación ante una demanda creciente impide el acceso inmediato a la misma de todos
los interesados. De este modo, se genera una demora que posiblemente no sólo afecte a
las posibilidades formativas generales y especializadas del interno extranjero, sino
también a su acceso a programas de tratamiento específico (prevención de suicidios,
tratamiento de drogodependencias, programas de intervención con internos
maltratadores, etc.).

Por el contrario, la participación de los internos extranjeros en el ámbito laboral
de las penitenciarías españolas parece superar a la de los internos nacionales.
Aparentemente, ante el reducido número de empleos disponibles, la concesión de plazas
en destinos (puestos de trabajo en los equipos de mantenimiento de la propia
institución) y en los talleres productivos (carpintería, alimentación, etc.) se realiza
teniendo en cuenta las necesidades económicas de los internos. En aplicación de este
criterio, son numerosos los internos extranjeros que gozan de prioridad en el acceso a
tales empleos, ya que tanto ellos como, en ocasiones, sus  familias en el exterior
dependen de la modesta retribución que perciben por estas tareas (De la Cuesta, 2007:
763). No obstante, la ausencia de información exhaustiva sobre el origen de estos
internos impide determinar si las barreras lingüísticas, a diferencia de lo que ocurre en
el resto de la Unión Europea, no suponen una restricción en el acceso al empleo dentro
de las instituciones penitenciarias o si, por el contrario, quienes se ven favorecidos por
esta medida son los internos extranjeros procedentes de países con los que España
comparte lengua oficial. Un ejemplo aislado al respecto que, sin embargo, podría arrojar
cierta luz sobre la situación nacional lo ofrece el Centro penitenciario de Topas
(Salamanca), tercero del país en número de internos extranjeros: en este establecimiento
la población americana –en especial, la colombiana– resulta notablemente más
favorecida que el resto de colectivos extranjeros en el acceso a destinos y talleres
productivos (Almeida et al., 2006: 58-60).

El ocio y el tiempo libre, por su parte, también pueden verse afectados por las
barreras lingüísticas. Si bien en menor medida en el caso de los deportes y otras
actividades físicas, el acceso a actividades y talleres culturales (obras de teatro,
programas de radio, etc.) e incluso a la propia televisión se puede ver limitado por la
falta de conocimientos de la lengua oficial o lenguas cooficiales del establecimiento.
Una adaptación especial a este respecto recogida en el Reglamento Penitenciario (art.
127(3)) es la que aconseja la presencia, en las bibliotecas de cada centro, de
publicaciones editadas en las lenguas extranjeras con mayor demanda.

Por último, al igual que ocurre en el resto de la Unión Europea, la diversidad
lingüística también genera dificultades que afectan de un modo más directo a las
estructuras organizativas de la institución (por ejemplo, en relación con la seguridad y la
intervención de comunicaciones orales y escritas). De hecho, al parecer, ésta es una de
las razones que subyacen a la reciente contratación de traductores e intérpretes de árabe
en diversos centros penitenciarios: “el objetivo de estas nuevas  contrataciones es
atender a las necesidades que plantea la investigación del terrorismo islamista”
(Ministerio del Interior, 2004).

Ante unas y otras razones, en los últimos años y en colaboración con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) se han puesto en práctica
iniciativas dirigidas a mejorar la formación del personal penitenciario en materia de
extranjería  e idiomas,  si  bien la participación en estos programas es totalmente
voluntaria (De la Cuesta, 2007: 773).
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En resumen, la situación de los internos extranjeros en los establecimientos
penitenciarios españoles parece distar poco de la realidad europea: mientras que las
barreras lingüísticas tienden a acentuar las diferencias de tratamiento entre reclusos
nacionales y no nacionales, así como a obstaculizar el proceso de integración de estos
últimos, las soluciones que vienen poniéndose en práctica se basan en la colaboración
coyuntural de internos y funcionarios con conocimientos de lenguas, que realizan con
frecuencia tareas de intérprete en todos los ámbitos de la vida en la institución
penitenciaria. La única excepción al respecto la constituyen los traductores e intérpretes
de árabe que, en los últimos años, han entrado a formar parte de las plantillas de
numerosos centros.

Conclusiones

El reciente crecimiento exponencial del número de ciudadanos extranjeros en las
instituciones penitenciarias españolas   y europeas está suponiendo un reto de
considerable importancia para el cumplimiento de las labores de estos centros, ya que
resulta necesario adaptar las estructuras de gestión, seguridad y tratamiento a las
necesidades específicas de estos nuevos colectivos.

En efecto, aun cuando desde la perspectiva formal –y en virtud del principio de no
discriminación– el régimen de internamiento de extranjeros no se distingue, en principio, del de
los nacionales, no pocas veces en el plano penitenciario el aprovechamiento real de las
oportunidades ofrecidas legal y reglamentariamente (y hasta el ejercicio de derechos) sólo resulta
posible si por parte de la administración penitenciaria se realizan o fomentan intervenciones
positivas efectivas. (De la Cuesta, 2005: 123)

Si se asume, pues, que dicho aprovechamiento de oportunidades se ve limitado
por el desconocimiento del idioma, “que puede repercutir en la falta de conocimiento y
ejercicio de derechos, así como en cierto aislamiento social y no integración en
actividades” (García, 2006: 252), parte de dichas intervenciones habrían de canalizarse
hacia la superación de los problemas derivados de las barreras lingüísticas.

En la actualidad, tales intervenciones en el ámbito comunicativo se basan,
principalmente, en la colaboración de internos y funcionarios que posibilitan la
comunicación entre interlocutores que carecen de una lengua común. Sin embargo, esta
medida no parece estar exenta de problemas: a la dependencia del sistema en la
disponibilidad y voluntariedad de estos intérpretes ad hoc se suman la posible falta de
calidad de la interpretación, el riesgo de vulneración de la confidencialidad, el elevado
grado de poder que se confiere a un intermediario no profesional y las tensiones internas
que puede generar entre el personal o entre la población reclusa un presunto
alineamiento con el otro colectivo –por ejemplo, en la discriminación de los
funcionarios extranjeros y en el rechazo a internos que colaboran con la institución– (cf.
Décarpes, 2007: 325; Van Kalmthout et al., 2007b: 32).

Ante esta situación, son numerosas las voces que se alzan a favor de servicios de
interpretación profesional –como los empleados en Suecia y, parcialmente, en Reino
Unido y España–, si bien no se ha de olvidar que se trata de una alternativa costosa en
términos económicos. Las limitaciones presupuestarias y la existencia de otras
necesidades apremiantes –como son la resolución de los problemas de hacinamiento y
de salud, el tratamiento de las drogodependencias y la atención especializada a mujeres
(cf. De la Cuesta, 2005)– impiden ofrecer una solución clara, satisfactoria y definitiva a
la presencia de barreras lingüísticas en las instituciones penitenciarias de la Unión
Europea. Aun así, conviene no olvidar que “the deficits in the penitentiary conditions
always affect much more the less favoured collectives”, la población reclusa extranjera
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entre ellos (De la Cuesta, 2007: 769).
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VIII. Código deontológico
y de buenas prácticas

Entendemos que es primordial para la
dignificación y profesionalización de la
figura del traductor e intérprete institu-
cional contar con un código deontológico
y de buenas prácticas, ya que una profe-
sión se define como un grupo de perso-
nas que comparten un saber y experien-
cia comunes y se deben a un código ético
y de conducta. Este código ético existe
no sólo en interés de los propios profe-
sionales, sino también, y sobre todo, en
interés de los receptores del servicio, que
no se encuentran en posición de juzgar
por sí mismos la calidad del trabajo reali-
zado por intérpretes y traductores, ya que
no hablan los idiomas en cuestión.

En algunos países, todos los intérpre-
tes y traductores en ejercicio deben per-
tenecer a una profesión regulada y con-
tar con un título universitario. En otros,
sólo los intérpretes y traductores que tra-
bajan en determinados contextos deben
cumplir estos requisitos. Para regular
cualquier rama de la traducción e inter-
pretación, en este caso la institucional,
un código deontológico es fundamental.
De esta manera, todos los receptores del
trabajo del traductor o intérprete pueden

confiar en el intérprete o traductor sabien-
do, por ejemplo, que se observarán los
requisitos de confidencialidad e imparcia-
lidad, y que hay procedimientos para
identificar y abordar los casos de vulne-
ración de dicha confianza.

A continuación enumeramos una lista
de los principales puntos que deben in-
tegrar un código deontológico.

1. Fidelidad e integridad del dis-
curso:

Se deberá interpretar y traducir ve-
raz y fidedignamente, de la mejor
manera posible, sin alterar el con-
tenido o la intencionalidad del men-
saje. Este apartado comprende
cuestiones como el respeto al tono
del discurso, formal o coloquial, o
el mantenimiento de términos cul-
turales que no tengan equivalente
directo en la lengua de destino.

2. Competencia y preparación sufi-
cientes:

Los intérpretes y traductores deben
tener claro lo que un encargo im- 99
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plica antes de aceptarlo. Deben
asegurarse de que tienen compe-
tencia para realizarlo, y de que
cuentan con el tiempo y el mate-
rial necesarios para llevar a cabo
la preparación o investigación ne-
cesarias. Deben, por tanto, tener
acceso a las fuentes de información
y a los materiales de referencia ne-
cesarios.

3. Comunicación de limitaciones
circunstanciales:

No es siempre posible predecir qué
puede suceder durante un encargo,
a pesar de la preparación e investi-
gación preliminar. Se deberá comu-
nicar cualquier limitación profesio-
nal que pueda surgir con el fin de
tomar las medidas necesarias para
subsanarla.

4. Imparcialidad:

Se deberá declarar cualquier conflic-
to de intereses que impida la impar-
cialidad Cualquier circunstancia que
ponga en duda la objetividad e im-
parcialidad del intérprete o traductor,
o que afecte a su integridad profesio-
nal, constituirá un conflicto de inte-
reses. El intérprete o traductor per-
manecerá en todo momento imparcial
y neutral y será independiente, pre-
servando su independencia frente a
toda clase de injerencias, exigencias
o intereses ajenos que pudieran me-
noscabar su labor profesional.

5. Confidencialidad:

El intérprete o el traductor deberá tra-
tar como confidencial cualquier in-
formación adquirida en el transcur-

so de su trabajo, incluido el hecho
de que haya aceptado un encargo
concreto. Deberá informarse a las au-
toridades competentes inmediata-
mente si existe cualquier intento de
quebrantar la confidencialidad del in-
térprete o el traductor

6. Responsabilidad:

El traductor o intérprete asumirá las
responsabilidades y obligaciones de-
rivadas del encargo aceptado, no pu-
diendo incumplirlas salvo por razo-
nes de fuerza mayor debidamente
justificada.

7. Integridad moral o ética:

No se deberá utilizar información
obtenida en el transcurso de su tra-
bajo para beneficio propio o de ter-
ceros.

8. Formación continua:

El intérprete o traductor mejorará
continuamente sus destrezas y co-
nocimiento, y fomentará su profesio-
nalidad con actividades de formación
y la cooperación con otros colegas y
especialistas de campos afines.

9. Solidaridad profesional:

Se deberá ofrecer ayuda a otros in-
térpretes o traductores cuando sea
apropiado. Este punto refleja la res-
ponsabilidad del intérprete o traduc-
tor con la profesión en su conjunto.
Intérpretes y traductores tienen el
deber de hacer lo que esté en su
mano para contribuir a mantener
unos estándares profesionales ele-
vados.

100
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TAA1

مـن نـوع أي إلـى لإلشـارة اإلستعمال كثير ' الشفوية محكمة ترجمة '

المحكمة ترجمة
مصطلح إن

تحدث التي العديدة السياقات أحد اال الحقيقة في هي ما للمحكمة قاعة ولكن القانونية، الترجمة

تتـضمن المحكمـة قاعـة غيـر في تحدث التي والسياقات ، القانونية الشفوية الترجمة فيها

أيـة علـى المحامي. وغرف الهجرة◌ِ  وسلطات الجمارك ومكاتب الشرطة أقسام◌ِ  في
المقابالت

الترجمة من األخرى األنواع من أعلى مركزا لتحتل جاءت المحكمة، قاعة ترجمة فإن ، حال

القانونية. الشفوية

مـن بالرغم جدا. قصير اليوم، نعرفه كما الرسمية، للمحكمة الشفوية الترجمة تاريخ إن

نـوفمبر١٩٤٥ بـين نـوريمبيرج فـي حـدثت التـي المشهورة الحرب بمحاكمات بدأ أنه

المحاكمـات هذه تجربة فإن ،١٩٤٨ ونوفمبر ١٩٤٦ يونيو بين طوكيو وفي ، وأكتوبر١٩٤٦

الفوريـة للترجمـة ،ولكـن ذاتها حد في بالمحكمة الشفوية للترجمة فقط ليس رفعة أعطت

بعـض فـي المحكمة في تستعمل قد التي التقنيات إحدى تعد التي ،(de Jongh 1992) ايضاً

للمحكمـة الشفوية يميزالترجمة ما تستعملها، التي التقنيات مدى النّظرعن بصرف الظروف.

عـن تَنْـشأ التي األخالقية بالقضايا الكبير اهتمامها هو الترجمة من األخرى األنواع من
أكثر

الوفـاء◌ِ  على اإلصرار في تنعكس فهي الترجمة، استراتيجيات ناحية من المحكمة. قاعة وظيفة

مـن فقـط ليس ككل، يحفظ أن يجب الشاهد يقدمه قد الذي الدليل نظريا، والسرية. والنزاهة

بهـا نطـق التـي " ums " ام ام و ers أرر' أيضا ولكن والكلمات، الجمل ترجمة خالل

مـصداقيته على تحكم والمحكمة وحريته، إنسان بحياة يتعلق االمر أن هنا الحجة أن الشاهد◌ِ .

وآخرون Gonzalez جونزليز الحظ المثال، سبيل فعلى بعيد. حد إلى الفردي سلوكه وصدق

فـي تترك (المصاحبة) لغوية والشبه العرضية العناصر أن (1994) O'Tool و (١٩٩١)

Shlesinger) يـرى وبالمثـل الشاهد. شهادة تتأثر وبالتالي ترجمة، بدون االحيان من الكثير

الى القواعدية غير األلفاظ تغيير إلى المحكمة مترجمي جهة من عاما ميال هناك ان (١٩٩١)

يؤدي المزيفة البداية حذف يشمل الذي للمترجم األهم الميل ذلك أن يالحظ كما قواعدية، الفاظ
(مـصدر ' واضـح بشكل متعمدا كان أنه يبدو، الذي الذاتي التصحيح حذف إلى الحقيقة في

.(١٥٠ سابق:

بـسبب أوال هـذا القصير، تاريخها في محدودا تقدما الحديثة محكمة ترجمة تقدمت

المترجمين تجاه المتناقض القضائية السلطة وموقف القانونية الشفوية للترجمة المعقدة◌ِ  الطبيعة

كمحتـرفين الشفويين المترجمين لقبول ممانع القانون ناحية، فمن المحكمة. قاعة في الشفويين

قـانون كـضباط وبالتـالي (O'Tool 1994 b) بكفـاءة اللغوية الرسائل إعادة على قادرين

المحكمـة لترجمة المنتج معالجة على المحكمة تصر األخرى، الناحية ومن .(١٩٩٥ (موريس
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النـاطق العالم في أن (٢٩ سابق: (مصدر موريس يذكر األصلي. للنطق قانونيا نافذ كمكافئ

وال يوجد؛ ما نادرا للمحكمة قاعة في المنتج النطقغيراإلنجليزي شريط تسجيالت ' باإلنجليزية،

.' أبدا المكتوبة بالنسخ المحكمة تزود

قانوني كحق للمحكمة الشفوية الترجمة توفير
الضرورية العقائد إحدى عادلة. أنها على القانوني النظام إلدارة ينظر يجبان ، العداله لتحقيق

' القـانوني الحـضور ' مفهوم إن المحاكمة. أثناء للمتهم
ي

القانون الحضور هو عادله لمحاكمة

قـادرا يكـون أن يجب المتهم أن يعني هذا .(Gonzalez 1994) ' لغوياً 'حضورا يتضمن

اإلجـراء متابعـة علـى قـادرا يكون أن ويجب اآلخرون الشهود يقوله ما وفهم سمع على

عـامال)، أو سـائحا أكـان (سـواء أجنبية بالد في شخص أي ، ذلك على وبناء القانوني.

فـي األصـليون غير والسكان للمحكمة، الرسمية باللغة كافية معرفة لديه ليس الذي والمهاجر

متعـددة مجتمعـات في أقلية مجموعات في وأعضاء المتّحدة، والواليات أستراليا مثل البلدان

(انظـر والنطـق الـسمع ضعيفي األشخاص الى باالضافة وسنغافورة، ماليزيا مثل األعراق

مترجمـا يخولـوا أن فـي قانونيا الحق لهم يكون أن الكل على يجب الموقعة)، اللغة ترجمة

عنهم. بالنيابة شفويا

قليـل. تـشريع ولكن كبيرة، عناية القت قانونية مسألة المحكمة مكان في المترجم حقّ

، متـرجم حـقّ علـى والسياسية المدني◌ِ ة للحقوق الدولي الميثاق نص الدولي، المستوى
على

وقـد اإلنـسان؛ لحقوق األمريكية االتفاقية وفي اإلنسان، لحقوق األوروبية االتفاقية في وكذلك

المـستوى علـى أما طوكيو. حرب ومحاكمات نوريمبيرج محاكمات إجراء◌ِ  في أيضا عبرعنه

أسـتراليا، ففـي الحق. هذا وشكلت صاغت القانونية األنظمة من جدا قليل عدد فإن الوطني،

الواليـات في أما قانون. بسن الحق هذا فقط أستراليا جنوب مقاطعة حمت المثال، سبيل على

سـاوث ونيـو فيكتوريا في المثال سبيل على المهاجرين، من كبيرة سكان نسبة ذات األخرى

في المعروف التقليد أن إذ المحكمة. قاضي تقدير حسب يحجب أو يتم مترجم توفير فإن ويلز،

التقليـد قيد االمر هذا يبقى لكن طبيعي، كأمر المترجمين توفير يتم أنه إلى يشير الواليتين كلتا

.(١٩٩١ المترجمين إلى (الوصول قانونيا حقا يكون أن من بدال المعروف

أن اسـاس علـى المتـرجم فـي حقه من يحرم قد جزئياً المحاكمة لغة يجيد شاهد أي

ان اال المحكمـة. أمام عادلة غير بفائدة للتمتع سفر جواز تكون أن يجب ال المحدودة المعرفة

وقـد اللغـة. لتلك الثقافية والميزات اللغوية بالدقة جاهال ولكنه اللغة، في جيدا يبدو قد الشاهد

اسـتخدام من المنبثقة االستفادة فكرة ' أن أستراليا في ويلز ساوث نيو لجنة من تقرير اعترف

فائـدة أي . . . أن دليل هناك ليس انه و' ' الترجمة لطبيعة أساسي فهم سوء عن تنشأ مترجم

.(١٩٩١ والقانون الثقافات (تعددية مضمونة' الحقيقة في
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توقعـت فقد ولذلك القانونية الترجمة تعقيد إدراك في طويلة لمدة القضائية السلطة فشلت

المحكمة وأعضاء والشهود المتهم، بين الرسائل ينقل كوسيط، يتصرف أن للمحكمة مترجم من

Altano ) المـشاركين بين والثقافية اللغوية االختالفات عن النّظر وبصرف تدخل، أي بدون

فـي الكافي التدريب قلة بسبب الحالة هذه تفاقمت .(١٩٩٥ موريس ١٩٩٣؛ Softic 1990؛

أدى ممـا المحكمـة، مترجم بدور التعريف في العام القصور وبسبب المحكمة، ترجمة تقنيات

الحاالت. من العديد في ناقصة ترجمة إلى

غيـر المتـرجمين أن : (٧١ :١٩٨٩)Roberts-Smith سـميث روبرتس الحظ كما

تكـون قـد المشاكل. من العديد في يتسببوا أن ويمكن التواصل، تسهيل عن بعيدين المدربين،

ذات المشتركة الثقافية لالختالفات الضروري التقدير لديهم يكون ال وقد ناقصة، لغتهم مهارات

يكـون وقـد التحادثية)؛ القدرات (مقابل الشفوية الترجمة مهارات لديهم يكون ال وقد العالقة،

وجهات بإضافة للتفسير نكهة اضافة الى يميلوا قد ولذلك ومضلل دقيق غير للكلمات اختيارهم

للحقائق. وفهم◌ِ هم الخاصة نظرهم

كـدليل يـدرك مـا نادراً المتجم الدليل أن حقيقة في
بالتالي

العاجزة الترجمة ساهمت

وباإلضافة المترجم، توفير من االستفادة بدالمن ولذلك، .(١٩٩٤ (كارول به موثوق أو صادق

اإلضـافية بالمعضلة يواجه قد لغويا المعاق الشخص فإن المحكمة، إجراءات فهم صعوبة إلى

ومراوغ. متجاوب وغير به موثوق غير يكون أن خطر مواجهة أو مترجم استخدام وهي

المحكمة لترجمة واللوجستية الميكانيكا
مـن آخر) مشارك أو شاهد، أو متهم، (سواء الزبون بتمكين محكمة ترجمة تهتم عام، بشكل

الـشفوية، للترجمـة المختلفـة األشـكال ستعمل قد المحكمة. قاعة في يجري ماذا يفهم أن

تتبعية بترجمة يقوم أن الشفوي المترجم من يطلب قد الغاية. هذه إلنجاز التحريرية، والترجمة

إلـى المتهم أو الشاهد يستمع عندما الفورية وبالترجمة المنصة، في واقفا الشاهد يكون عندما

بحكم النطق إلى الشهادة من (ابتداء المحكمة قاعة في أخرى أحداث بعد أو أخر شخص شهادة

(بمعنـى chuchotage وحتـى المجلس، مع المحكمة قاعة خارج متصلة ترجمة المحكمة)،

بـأن (1989) Shlesingerيذكر المثال، سبيل على الحاالت. بعض في المهموسة) الترجمة

Ivan John جـون إيفـان محاكمـة عنـد إسـرائيل دولة في استعملت المهموسة الترجمة

للدفاع. األوكرانية باللغة اإلجراءات كامل إلعادة (1987) Demjanjuk

على عالوة المحكمة. في المنتجة للوثائق المنظورة الترجمة ضاً
اي

محكمة عمل يتضمن

أن قـصيرة، وقفـة خالل الشفوي، المترجم المحكمة هيئة تسأل أن الشائع غير من ليس ذلك،

فيديو. لتسجيل الحواشي ترجمة أو هاتفية مكالمة من نسخة أو للمعرض، مكتوبة ترجمة يكتب
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سـبيل علـى عيوبهـا. لها المحكمة قاعة في المستعملة للترجمة المختلفة الطرق كل

طبيعيـة وقلـة العفوية قلة إلى تؤدي التتبعية الترجمة أن O'Tool (1994b) المثال،يالحظ

مـن السمعي بالتدخل المحكمة قاعة في يحصل الذي القلق (١٩٩٥) موريس ويذكر التواصل،

فـي التواصل بحصول الترجمة تسمح بينما بأنه العيوب هذه مثل وتوحي المهموسة. الترجمة

حـاالت فـي خصوصا األحيان، أغلب في المحكمة إجراءات تبطىء أنها إال المحكمة، قاعة

.(Roberts Smith 1989) الخبرة◌ِ  عديمي مترجمون استخدام

عمومـا المتحدثين كل يؤمر المحكمة، قاعة في بيسر االستمرار من التواصل ولتمكين

ويلعـب للمتـرجم. الطبيعـي الحضور إهمال يستلزم الذي األول، الشخص بصيغة بالكالم

فجلـوس . إعاقتها أو التواصل عملية مساعدة في هاما دورا المترجم فيه يجلس الذي المكان

المقابـل، فـي سواء. حد على وللمترجم◌ِ  للمحكمة سمعية صعوبات يخلق جدا بعيدا المترجم

نزيها. ليس المترجم أن انطباعا يعطي أن يمكن واحد طرف إلى جدا قريبا /جلوسها جلوسه

متـرجم علـى خاصـا قيـدا يضع المحكمة، لترجمة raison d' etre وهو الحياد،

أنفـسهم يكونوا عندما حتى وعائالتهم، الشهود عن نفسه / نفسه يبعد أن يجب الذي المحكمة،

القـضائي القلـق أن حقيقـة هو صعوبة أكثر المهمة هذه يجعل وما . خدماته إلى حاجة في

المحاكمـة ماقبل اجتماعات عن المترجم إقصاء لمبدأ◌ِ  اللجوء الي ادى المترجم نزاهة لضمان

:١٩٩١ وآخـرون Gonzalez) المحاكمـة بدء قبل العالقة ذات الوثائق في النظر من ومنعه

نزاهـة تـؤثرعلى أن يمكن بالقضية المسبقة المعرفة ان القضائية النظر وجهة .(٢٩١ ،١٧٧

يـدخل أن المتـرجم من نتوقع أن الواقعي غير من يبدو انه، اال مفهوم. ما، حد إلى المترجم،

يكـون أن منـه ونتوقع القضية، أحداث تاريخ أو للموضوع معرفة أي بدون المحكمة قاعة

االسـترجاع أن حقيقـة االعتبـار فـي أخـذنا إذا خصوصا كفء، بشكل األداء على قادرا

إلجـراءات كمقاطعة عموما رؤيتها ويمكن مثبطة المترجم ناحية من للتوضيح واالستفسارات

.(١٩٩٥ (موريس المحكمة

تكون ان يجب وال المهنة، بأخالق كالمحامين، آخرين محترفين اي مثل ترجمون، يلتزم

الفـوريين المتـرجمين مثل نزاهتهم. لضمان اإلجراءات بعض من استثنائهم إلى حاجة هناك

وعلـى معهـا، يتعاملوا أن يجب التي المادة على يطلعوا أن أيضا الضروري من للمؤتمر،

علـى الحـصول بـالنظر. سـتترجم التـي الوثائق وعلى سترفع التي المحتملة المواضيع

جدا ساخن بشكل تناقش التي القضايا بين من حاليا هي المحكمة ترجمة في المسبقة المعلومات

القضائية. والسلطة للمحكمة الشفوية الترجمة مهنة بين

يكـافحوا أن أيـضا محكمة قاعة مترجمو على يجب الصعوبات، هذه كل إلى باإلضافة

واإلعيـاء واإلجهاد والمقاطعة، األداء، طريقة السرعة، مثل جدا اللغوية الصفة ذات الضغوط
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الـي باالضـافة هـذه تناقش. التي والقضايا المرفوعة للمواضيع المتطرفة والشكيلة
العقلي،

، فوريـة (تتبعية، بمهارة وتستعمل تتقن أن يجب التي الشفوية الترجمة ألنماط واسعة تشكيلة

المتخـصص التدريب وتبرزأهمية المحكمة، ترجمة تعقيد◌ِ  في تساهم كلها ومنظورة)، مهموسة

المحكمة. لمترجمي

المحكمة مترجمي تدريب
تدريب توفير لضمان الجهد ببعض وأستراليا، المتحدة الواليات مثل ، البلدان من قليل عدد قام

المتـرجم قانون المتّحدة، الواليات في المحكمة. لمترجمي شهادة وأنظمة واختبارات، رسمي،

ترجمـة تميـل المهنـة. تنظـيم الى سعى ١٩٨٨ في وتعديل◌ِ ه ١٩٧٨ لعام
للمحاكم

الشفوي

ان إلـى أدى وهـذا القانونية، الشفوية الترجمة من الكثير تضمين إلى أستراليا في الجماعة

وكانـت حـديثا. المعتمـدين المتـرجمين حث عملية في مكمال عنصرا المهنة أخالق تصبح

'؛ الـشفويين المترجمين مع تعمل كيف ' عن أيضا اإلعالنات أوراق توفير في سباقة أستراليا

المترجمين. من لالستفادة الجمهور تعليم بهدف

للمحكمـة الـشفوية الترجمة في التدريب توفر أكاديمية مؤسسات هناك ليس ، عمليا

تعرض وكندا، المتحدة الواليات في خصوصا الكليات، بعض حال، أية على متخصص. بشكل

كحقـل الترجمـة دراسـات بظهور المحكمة. لمترجمي محدد بشكل صممت قصيرة
دورات

الترجمـة فـي كامـل أكاديمي تدريب لتوفير الحاجة لسد اآلن أكثر انتباه يلتفت تام، أكاديمي

األكـاديمي ' التدريب بين الفجوة لسد محاولة في .(١٩٩٤ وتايلور Laster) للمحكمة الشفوية

اتخاذ تم الخدمة، مجال في المطلوبة والمهارات المعينة والمعايير الشفوية الترجمة 'في العام

مترجمـي شـهادة لمـنح أخـرى أماكن وفي المتحدة والواليات أستراليا، في جدية معايير

المحكمة.

أيضا انظر
الموقعة. اللغة ترجمة اآلنية؛ والترجمة المؤتمر الجالية؛ ترجمة

COMMUNITY INTERPRETING; CONFERENCE AND
SIMULTANEOUS INTERPRETING; SIGNED LANGUAGE
INTERPRETING.

األخرى القراءة
Altano 1990; Berk -Seligson 1990; Brown 1993; Colin and Morris 1996;
de Jongh 1992; Edwards 1995; Gonzalez et al. 1991; Laster and Taylor
1994; Morris 1995; Robinson 1994; Shlesinger 1991.
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ال ءوجل ط بل
م ن ل" "ائج ك ةمل ت فیرع أي یت ال. كئج ب ك ارتعالا ف ل) ادالخةی (ةرازو ال تاطلس م ن ت بلط أف تن ال ةدحتم ال ةكلمم ف ی لوء اجل ت بلط دنع ام

الحق ل ك اك ن إ اماذ اطیربال ةین وكحال ةم وقرر ت الال. نیئج و عض ب نأش 1951 ال ل ةدحتم ماع ممألا ا ةیقافت اب مس رعي ف ودال یل اقال نون م ن ءزج
دلب ك ف ی الا داھطض م ن ل فوخل س بب دل كی أب ن اطیربال ةین وكحال ةم ت عنتق أ ن ي بج الك ئج ال قح ل ك ي نوك و یكل ال. أم الكجئ امحال ةی ف ی

ال. یسایس أرك ی أو م ةنیع ا ةیعامتج ةعامج ف ی ع كتیوض أو نج كتیس أو د كتنای أو نعال یرص أ كلص ب ببس

رمألا ھاذ. ف رض ي نوك و دق ال، ةدحتم ال ةكلمم ف ی ال ءاقب إل ةجاح ف ی ت كلعج ا ةیرارطض أو نإ ةیناس أ بابس ذ، كل م ن الدب◌ً  دل، كی ي نوك و دق
ي نوك أ ن و بجی (European Convention on Human Rights) نإلاان س ل قوقح وروألا ةیب افتالا ةیق ب بجوم نإك ناس ل كقوقح م◌ً  افالخ

حت لص أن ال یرورض ومن م. ةدقع اوق نین نإلا ناس و قوقح الجءو ل اوق نین ع. كیل ني قبط ذ كل اك ن إ اماذ ر خيبك أ ن ع ل ارداق◌ً  ل اینوناق م كلثم
5 ص ةحف ا رظن اقال ینون الو لیثمت اقال ةینون مالشةرو ع ن امولعمال ت م ن ل دیزم ج. دی اق ینون م لثم ل ك ي نوك أو ن ج، ةدی اق ةینون م ةروش ع ل

و بلطت س، ةن 18 م ن أ لق رمع ك اك ن إ."ءوجلذا الط "ب ب ال تاطلس ق لب م ن إل كی ي راش وس ف الجءو ل حق ت بلط عنامد نال. ةرش ھھذ م ن
الل. نیئج ةال وك أو (social services) امتجالا ةیع دخالب تام تاال ص ع ل ج كلع ةداع تي م ف فوس فنب، كس الجءو ل

ال ؟ءوجل ابلط ت ف ی ني رظ ذال ی م ن

و الحكةیم ال ةھج ھي ال ةدحتم ال ةكلمم ف ی (Home Office) ا الدةیلخ ةرازول اتال ةعب (UKBA) مالتةدح الب ةكلمم ال دودح و ةالك ت ربتع
ال. ءوجل ابلط ت و مییقت ال ءوجل ل طلایب اقم تالب ءارجإ ع ن مال ةلوئس

ال ؟ءوجل أ بلط ك فی

ي. نكم ام أب عرس اقال ةینون المشروة ت بلط أو ن ال، ةدحتم ال ةكلمم إل د كلوخ درجمب ال ءوجل ب بلط دقتت م أ ن مھمال م ن

الجءو ل ط بل ي كنكم
أو رحبال ی ال ءانیم أو راطمال ف ی ال، الثم س لیب ع ل دال، لوخ م ءانی إل وك وصل ع دن الھجةر م لوئس م ن 

س لیب ع ىل ال، دالب إل ى د تلخ دق و تكن برو ام ال. ةدحتم ال ةكلمم إل ى و دخكل دعب Croydon ف ی ال ةدحتم الب ةكلمم دودحال ول ةالك ات عب م بتك ف ی 
(Asylum Screening ال ءوجل طالبي حف ص ةدحو تدجو ع لم وأ ا زرئ أو الط ب أتب ةریش اق ةینون ب ةقیرط وأ اق، ةینون غ ری ب ةقیرط ال، الثم

Lunar House, 40 Wellesley Road, Croydon CR9 2BY ف ی رك نودی Unit)
ال یلحم اقال نون إ ذافن م بتك دل ى اخك تص ال ءوجل ل طب حفو ص س تلیج تي م أ ن ال نكمم م ن ادج ا ةیئانثتس ورظ ف ظ ل ف ی 

دجوي ذال نی ألاو صاخش ا مھباحطص تي رذع ذال نی ألا الفط ةالح ف ی ل ذك دحي ث دق ر. البدی ع رب وأ ،(Local Enforcement Office)
عيك. ل ني قبط ذ كل اك ن إذا ام ل فرعت ال ةیلحم الال نیئج وب ةالك تا لص مرا. ذعت ارمأ Croydon إلى رفس مھ ي لعج وقعم ل س بب دل مھی

ودب ن دعوم. زجحل 020 8196 4524 رالبقم تالا الص ع كیل تي نیع ال، ءوجل الط یب حف ص ةدحو ف ی ءوجل ط بل تقدمي رت دی ك تن اذإ
ویال. م فن س ف ی ب UKBAكتلباقم ایق م مال نومض غ ری م ن ي نوك دعوم زجح

http://languages.refugeecouncil.org.uk ع ل أ رخ ن تارش دجوت
Asylum Support Partnership is a partnership project hosted by the British Refugee Council

British Refugee Council, (commonly called the Refugee Council) is a company limited by guarantee registered in
England and Wales, [No 2727514] and a registered charity, [No 1014576].
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ال ؟ءوجل ت بلط دنع ام دحي ث اذام

ك ةیفی UKBA ت ررق و فوس ك. ةریب ب ةعرس م اھع اع التلم تي م ال ءوجل طات بل عب ض م. ةفلتخ ب قرط ال ءوجل ابلط ت ف ی ابلنرظ UKBA ت موق
أ ن و كنكمی رتم. مج إل حةجا ك ف تن ی إاذ بجم رتم دیوزت ك تي م و فوس حفال". ص اقم "ةلب ت مس ال یت وألا ل اقمال ةلب دعب طبك ل عم اعتال لم

ذ. كل ك فت تن لض إاذ رتم ةمج أو رتم◌ً  امج ت بلط

ح ال؟ص ف اقم ةلب ف ی دحي ث اذام

ال ةكلمم ل إ و كلوص و ةیفیك ال، ةیحص الح كت و نع ال ةیصخش ب كتانای ع ن أية ساس أ ةلئس ب كالؤس UKBA ت موق أ ن ھو اقمال ةلب مذه ھ ن رغال ض
ال یت ألا بابس و نع م الةدحت ل مالمةك إل ودقمك أ بابس ع ن ي كنوألس وس ف ف. ھی راش تك غني اق ری ون ع لم أب ی اخال ةص افتالو لیص ال ةدحتم

اقم ةلب ف ی دقت اھم ال یت امولعمال ت م ن ك ریب ءزج ل. ءوجل ط كبل س بب ع ن فت ةیلیص أ ةلئس ي كوألس ل ن و مھنكل مألا و كنط إلى دوع كت ت عنم
ال. ببس وت حیض م كن س بلطی امولعمال ت ت قباط مدع الح و یف ال، ءوجل اقم ةلب ف ی أ رخ ةرم ط ھبل تي م حفال ص

ا مالودت نتس ال ةیصخش ایبال تان

ت قرغتس أ ن ي نكم ط. كبل ف ی ب مھتانای جاردإ تي م ح ت اقمال ةلب ھھذ ف ی ارم كتقف ألا، الفط أو وزال ةج الزأ جوو م لث ارم، نیقف أ ی ع ل ي بج
ذ. كل أ نكم إ ن م كع مو تابورش ماعط حإ راض عيك ل ني یغب لاذ وط◌ً  الی و◌ً ا تق
اقمال ةلب

إل دال لوخ ف ی ي والثةق ھھذ د سختم ات قد ت نوك أو ن نجو، كتیس ا كمس اھب ودم ن راس ةی و ةقیث دل كی اك ن إ امماذ UKBA تتأكد و فوس
وت حض أ ن ي بج راس ةی وھ ةی و ةقیث دل كی يكن لم أاذإ رخ و . وھ ةی و ةقیث أ ی أو س رف زاوج ع ن ع ةراب وال ةقیث وھذھ ت دق نوك ال. ةدحتم ال ةكلمم

م. كع وھ ةی و ةقیث دوجو مدع س بب مال عاطتس ب ردق فتالب لیص

Application Registration Card ال بلط ت لیجس ا بطةق ف ی و اھعض تي م ل یك و ةروص ب كتامص ذخأب UKBA ت موق حفال، ص اقم ةلب الخ ل
دخ تام ل ع حلل لوص ب بلط دقت تم إاذ ءوجل. الط ب أ كن ت تبث اطبال ةق ھھذ أ. كترس أ دارف م ن درف ل لك ARC ب ةقاط إ رادص و متیس .(ARC)

ب ةقاط إ كئاطع UKBA ت عیطتس ال ل، الات اح عب ض وي ف أ. یعوبس بكل ش ألا الوم ال مالتس اطبال ةق ھھذ ت مدختس ف فوس ال ةیالم اعإلا تان
ل. ءوجل ب كبلط إلل رارق (SAL) Standard Acknowledgment Letter داع ی إ رارق اطخ ب ذ، كل م ن الدب◌ً  تت، ملس و فوس (ARC)

ت موق ب امنی ال، ةدحتم ال ةكلمم إل د باللوخ ؤم◌ً  اتق ل ك ال حامس تم قد ھنأ ع يین IS96. اذھو ي مس اطخ ب ل ع الجءو ل الط یب م مظع حي لص
وال. تق ھاذ الخ ل ھ كان ح كروض ابثإل ت ارمال زك دحأ إل م مظتن بكل ش ذال باھ م كن و عقوتی ل، ءوجل ط كبل ب نأش رارق اب ذاخت ال تاطلس

ئ جت أ نی م ن
الجءو. ل أ بن ش ط كبل ف ی ال رظن ع ن م ةلوئس ال، ةدحتم ال ةكلمم غ ری أ، رخ ود ةل أ ی ھ كان اك تن إاذ ام ال تاطلس ت ررق وس ف حفال ص اقم ةلب ف ی

ف. اھی ال ءوجل ت بلط أ ن ع كیل تي نیع اك ن ھنأ UKBA رت أ رخ ود ةل یرط ق ع ن اسرت ف أ كن ب ببس ذلك ي نوك قد ال، الثم س لیب ع ل

ب ؟ةعرس ط كبل ف ی ل ارظن ال نكمم م ن ھ ل
اك ن واذإ ارارقال. ت الذ اخت یرس ةع إ تاءارج الخ ل م ن فيه ال تب س متی ط كبل إف ن ب ةعرس ط كبل ف ی ال رظن ت عیطتس أ اھن ال تاطلس ررق ت اذإ

رم زك إل أو ل) (الجرل Harmondsworth Removal Centre روزدنومراھ ث رت لیح رم زك إل ب كلقن ال تاطلس ت موق ف دق ذك، كل رمألا
م◌ً  ازجتح كت ن واذإ ال. ءوجل ط بل ب نأش الح كت ف ی ال رظن م ن الا ءاھتن ل نیح (للسيادت) Yarl’s Wood Removal Centre ودو راي ل رت لیح
ج عیم أ ن الب ةرورض ليس و نكل ب. ةعرس ف ھی ال تب تي م و سف الجءو ل ب نأش ط كبل و نكل ل  ي، منك اق لثم ون وت ریف ي بج یزكرمال ن ذھ نی دحأ ف ی
ال رارق اءارجإل ت انم نیبس غ ری ا مھرابتع تي م ددحم نی انأ س ھ كان یزجتحم. ن ي نونوك ك ةریب ب ةعرس الح مھت ف ی ال تب تي م ذال نی الجءو ل الط یب

قم أل. واالفط مال عورش غ ری الاو راجت ذعتال بی و ایاحض ال، ةیلقع ال ةحص م تالكش أو باحص اعمالو، نیق اوحال، لم نال ءاس م مھن ال عیرس
ع. كیل نيبق ط أاذ ھ ن رت ك تن اذإ ال روف على اقال ینون م كلثم إل دحتالب ث

ي ؟نكم ام أب عرس ب ال  بلط ءوجل دقت تم ھ ل

ال ف دق "ال"، اجإلا ةب اك تن ال. اذإو ةدحتم م المةكل و إل كلوص دعب ي نكم ام أ بعرس ال ءوجل ب بلط دقت تم قد ك تن إ امماذ UKBA ت دكأت وس ف
إ ةناع ط بل یرط ةق ع ن امولعمال ت م ن المزدي ع ل وص لحل ل یعمال. ةش م تافورص و/أو مالب نكس تي قلع ف امی وكح ةیم م ةدعاس ع ل حت لص

http://languages.refugeecouncil.org.uk ال"على ءوجل عدم ط "بل نشةر ع ل ا علط ال، ءوجل ط بل ب نأش
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حفال: ص اقم ةلب ف ی ل يی ام ودح ث المل تحم م ن ذ، كل إل إلاب ةفاض

وكیس ن ذال ی ال صخش ھنأ، أ ی ‘case owner’ ال" ةالح "اصحب اب مس عيرف وھو اھ، ھفت افتو لیص UKBA م لوؤس ا مس إ كؤاطع ي بج
و فوس الح. كت ب نأش ال رارق او ذاخت اقم كتلب ع ن وؤ مالسل ھو ال ةالح اص بح اھنال. ةی إل الية ادب م ن ب ك اخال ص ال ءوجل ل طب ع ن م◌ً  الوؤس
ارارق◌ً  م كحن ةالح ف ی مالتحةد ال ةكلمم ف ی یعلل ش اكتالب لم اخال ةص ابیترتال ت ب لمع و موقی ل ةیاعرل ا كتاجایتح عم یأ◌ً  اض ال ةالح اص بح

اعتي لم
ب. كیلثمم أو ب ك یئرال ةیس تالا الص ن ةطق ال ةالح اص بح و دعی ط. كبل فر ض ةالح ف ی ن كلق أو ل، ءوجل ط كبل ب نأش إ◌ً  ایباجی

قد أو اق ینون م لثم ل ةلباقم یراتو◌ً  اخ تالا الص افت لیص إ كؤاطع تي م قد اقال. ینون ال لیثمت ع ل و البحصل اخال ةص ابیترتال ت ت فلتخ 
مھب. الص الات ع كیل تي نیع ي الذن الب نیلثمم اق ةمئ إ كؤاطع تي م

. إل اھی ت جاتح ال یت الھةما امولعمال ت ل ع حلل الحص.لوص ف اقم ةلب اظحالم ت م ن ن ةخس إ كؤاطع ي بج 

ال. ةدحتم ل مالمةك ف ی الو ةایح الجءو ل إ تاءارج ل ةفرعم (induction) ال ةئیھت انرب جم إل وتالب ھج ت كربخ أ ن ال تاطلس ع ل ي بج 

ي بج كام مالو). نكس ال ةیالم اعإلا تان م (لث ع اھیل وص الحل ل ك ي قح ال یت دخالب تام يوام◌ً  15 الخ ل إ كغالب اق◌ً ، اینون UKBA ع ل ي بج
ال یت ؤمال تاسس افتو لیص مال، ةروش ل ع حلل لوص اھب تالا الص ي كنكم التي وكحال ةیم غ ری ؤمال تاسس ع ن امولعم ت إ كؤاطع یأ◌ً  اض ع مھیل

لوء. اجل ل یبالط اقال ةینون مال ةروش دقت م

اللجءو؟ اقم ةلب ف ی دحي ث اذام

أ ن ت لواح أ ن مھمال و نم ل. ءوجل ط كبل أ بابس ع ن ت كألس ل یك أ لوط و◌ً  اتق ت قرغتس اقم ةلب ح روض UKBA م كن ت بلط حفال ص ب اقم دع ةلب
م كع اقمال ةلب ءارجإ فت لض كت ن اذإو إل. ھی ةجاح ك ف تن ی إاذ اقمال ةلب ف ی مرمج ت وت ریف ت بلط أ ن یأ◌ً  اض و بجی اقمال. ةلب ق لب اق◌ً  اینون م◌ً  الثم
ت لباق

ذ. كل ت بلط أ ن یأ◌ً  اض ي كنكم وم ةفظ ومو أ فظ ق لب من

ع ل ال ةردق مدعو ال ال ةكلمم ةدحتم ف ی ل ءوجل ط كبل ع ن افتال لیص م ن م نكم ردق أ ربك ل ان دقت م ل یك دل كی ر فةص فأ لض ھ ی اقملة الب ھھذ و دعت
مھمال ومن دلب. ك ل ف ك ی دح ث امب ال ةقلعتم ال فحص را تقری أو ال ةیبط ال تالجس م لث إ ةیفاض دأ ةل أ ی دقت م أ ن و بجی مألا. طونك إل العوةد
ال ةكلمم ف ی ھ ان ال یت أ كترس ع ن امولعم ت ذت رك أ ن ي وبج ط. كبل وتمعد قانتم ةض غ ری لل تاطلس دقت اھم دأو ةل امولعم ت أي ت نوك أ ن ادج◌ً 

أ. كترس ھمدقت أو أنت دقت ھم م یلبقتس ط بل أ ی ع ل ؤي رث اك ذ ن كل ذإ رخآا اكم ن أ ی ف ی أو ال ةدحتم

ا رظن اقال ةینون مالوةر ش ع ن امولعمال ت م ن زمال دی رعم (لةف ب ك اخال ةص ال ءوجل اقال اقم ینون ةلب م كلثم حي رض أ ن م اللمتح غ ری م ن
ي بج و نكل وص. یت یرش ط ع ل اقمال ةلب ت لیجس ال تاطلس م ن ت بلط أ ن ينك كم اقمال ةلب أ ءانث اق ینون م لثم ح روض مدع ةالح 5). وفي ص ةحف

ةماھ امولعم ت أ ی ذت رك لم أ كن اقمال ةلب دعب دقتعا ت اقمال. اذإو ةلب ت لیجس درأ ت إاذ ةعاس 24 ب ل اةلباقم دعوم ق لب ذب كل ت مھربخ أ ن ع كیل
إية. فاض دأ ةل أو ولعمات م أ ی دقتل می أ مای مخ ةس وس اقال ینون م كلثم دل ي نوك و نل ي. نكم ام أب عرس اقال ینون م كلثم ت ربخ أ ن ي بج

راقتال ری دقتو می الاتجاز ح

رمأ ا مھزاجتح أ ن ت تبث أ ن ع اھیل ي بج و نكل ل، ءوجل طلبھم الخ ل رم ةلح أ ی ف ی ال ءوجل الط یب عب ض ا زاجتح الص ةیح UKBA ت كلتم
ب ةعرس ال ءوجل ل قح ب ط ناش كبل رارق ا ذاخت ت عیطتس أ اھن ت دقتع اك تن إاذ أل ادارف عب ض اب زاجتح ال تاطلس ت موق ك، ةریث الاح ت و یف رورض. ی

و دق ا. كزاجتح س بب ع ن ا◌ً  كتایب ت انربخ أ ن ف كیلع ا كزاجتح ال تاطلس ررق ت اھب. اذإو الص ات ع ل ي لظ ل ن ال صخش أ ن ت دقتع اك تن إاذ وأ
و نكمی ارسحك. إ قالط ب نأش ت وافتال لواح ض ل یك اقال ةینون مال ةروش ل ع حال لوص ع كیل و بجی ال. تاطلس رارق ف ی ال نعط م ن ت نكمت
ورو يزن ذال نی ازال نیرئ اعومجم ت (BID) أو Bail for Immigration Detainees ال ةرجھ ل یزجتحم ك ةالف ت مس ال یت ؤملل ةسس

ارالبط: ع رب BID وم عق ع ىل الا عالط ري ج ارسحك. إ قالط اش بن وافتال ض ك ةیفی ع ن امولعم ت لك دقي اوم أ ن یزجتحمال ن ألا دارف
.020 7247 3590 رال: مق ع ىل اھتفاي◌ً  تل ااالص أو http://www.biduk.org

ت رفاس أ ن ع كیل تي نیع اك ن اذإو ح. مھروض ابثإل ت ارمال زك دحأ إل م مظتن ب لكش ذال باھ یزجتحمال ن غ ری ال ءوجل الط یب م مظع م ن و عقوتی
ال. رفس ت فیالك د عف ف ی مالاعةد س ت بلط أ ن ي كنكم أ الیم الث ةث م ن أ رثك
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ل ؟رارقل ا یراظتن أ ءانث دحي ث اذام

الخ ل ل ك إ اھؤاطع تي م ا تارامتس أ ی ةداعإو ع ا  كیل المكتس و بجی ح. اھروض UKBA م كن ت بلط ال یت اقمال تالب ك ل حت رض أ ن ع كیل ي بج
ھھذ الخ ل مھمال و نم اب. مھتاطارتش ا الزكم ت مدعل الجءو ل ب نأش ط كبل فرت ض وس ف UKBA أن ذب كل ایق كم مدع ي ینع و دق مالحةدد. ةدمال

ع. كن اینالب ةب ذب كل ایقال م اقال ینون ث ممكل م ن ت بلط أ ن أو فنب كس ت مھربخ أ ن ي كنكم اونع. كن ت رییغ ةالح ف ی UKBA تبلغ أ ن ال ةرتف

ق ؟یتیض فر ض مت اذإ دحي ث اذام

ب نأش ط كبل UKBA فر تض الا. إاذ فانئتس الخ ل م ن دعب ف امی ق اھلوب س متی ابلطال ت ھذه عب ض و نكل رفضھا تي م ال ءوجل ابلط ت أ ةیبلغ
ھ كان اك تن إاذ ال. ةدحتم ال ةكلمم ةرداغم دعب الإ ال نعط ي مھنكم ال ال ءوجل الط یب عب ض م أ ن ن رال مغ ع ل فرال ض ف ی ال نعط ي كنكم الجءو ل
ي بج ذ كل إف ن نإك ناس ل كقوقح م ةفالخ دعي ال ةدحتم ال ةكلمم ةرداغم ع ل اغرإ كم اك ن اذإ الال ثم س لیب ع ل الب، ءاقب ل ك ت حمس أ رخ أ بابس

ذ كل ت لعف أ ن ع كیل تي نیع وس ف أل ھن ط نع دقت می ف ی دع ملاكت س ال روف ع ل اقال ینون ب كلثمم تت لص أ ن مھمال و نم الا. فانئتس ع ةیلم ف ی ذره ك
البوة ق ال دالب م ن إ كجارخ ال تاطلس ت لواح ال. وقد دالب رداغت أ ن م كن UKBA ت عقوت ا، كفانئتس ف رض ةالح ف ی وال. تق م ن حمودةد مةد الخ ل

اوط. ةیع جرخت لم اذإ

إ ةیفاض ابلط ت دقت می

ال ةكلمم ف ی اقإلاب ةم ل ك لل حامس إ ةیفاض أو دج ةدی أ بابس دقت می ت ررق أ كن فرامب الل فانئتس أ رخ وقح ق ي لدك ي نك و مل ط كبل ف رض تم اذإ
ف. طق ص◌ً  شخای دقت اھمی تي م إلا ةیفاض ابلطال ت ذ. كل ب نأش اقال ةینون مال ةروش ت بلط أ ن مھمال م ون إ". یفاض ل طب دقت "می ذ كل یو مس ال. ةدحتم

ةدحو ف ی فنب كس ذ كل ت لعف أ ن ي كنكم إ ةیفاض ابلط ت دقت می ف ی رتو بغ 2007 رام س 5 ق لب مةر وأل ل ال ءوجل ل بلط دقت تم قد ك تن اذإ
ب فتاھ تالا الص یرط ق عن ادعوم◌ً  زجحت أ ن و بجی Liverpool Further Submissions Unit (FSU) ل لوبرفی ف ی إلا ةیفاض ابلطال ت

عند ذ كل ذت رك أ ن ي بج رتم مج إل ةجاح كي ف تن اذإو ط. كبل ق لوب تي م ف نل مودع ودب ن FSU إل و تلص اذإو . 0151 213 2411 رقم:
دعوم. زجح

في راقتال ری دقت لمی ال داتعم وال تق في إ ةیفاض ابلط ت دقت م أ ن ي بج یراتال خ ذ كل دعب أو 2007 رام س 5 في ب ال  بلط ءوجل دقت تم اذإ
م. كتقطن

تا لص خش◌ً . ایص ذال باھ م ن الدب◌ً  ربالب دی إ ةیفاض ابلط ت رإال س ع ل یرداق ن ي نونوك قد الا ةیئانثتس اعمالب ریی ي نوف ذال نی ال ءوجل الط یب عب ض
ال. ةئف ھھذ ك ف تن ی إاذ الل نیئج و ةالك أب برق

الا فانئتس ع ةیلم

م لثم أو م راشتس م ن ف الاستراس ري ج – م◌ً  افلتخ ب ك اخال ص مال راس ي نوك و دق ا. فانئتس ط بل أ ی ي ھكلس ذال ی مال اعال راس م بي نی ال یالت ال لكش
الح. كت ع ن امولعمال ت من زمال دی ع ل حول للص اق ینون

اللءوج ط بل

حفال ص اقم ةلب

ال ءوجل اقم ةلب

ال رارق



5
154

Applying for asylum

ال ئج و عض م حن فر ض

ا فانئتس ال ئج و عض م حن

فر ض

اوط ةیع ال ةدوع وأ ال دالب م ن جارخإ

اقال ةینون مال ةروش

لم اق. إاذ نیینون م نیراشتس أو احم نیم فنأ مھس ي اومس أ ن اقال نیینون ل نیلثممل و زوجی اق. ینون م لثم م ن ا القةینون مالرة وش ع ل حال لوص ي كنكم
اعتأل اب د عف وكحال ةم م ن ي بلط أ ن اقال ینون ل كلثمم و نكمی اقال. ةینون مالوةر ش ر موس د عف ل عكی تي نیع ال قد إف ھن اك ةیف الم ةی م غالب دل كی ي نك

ذ. كل إل ةجاح ف ی ك تن ذإا رتم مج حل روض ترتال بی ي اقالنين ون ال نیلثمم ع ل و بجی اقال ةینون مال ةدعاس اب مس ذ كل رعیو ف مالو. تافورص

ق لوب اقال ینون ال لثمم ف يرض ف دق اقال، ةینون مالاعةد س ع ل ت دمتع و كنكل فرال ض ھاذ ضد ت فنأتس درأو أ ت ن الجءو ل ب نأش ط كبل
◌ُ رفض

اذإو

ال نعط ي كنكم وق ةی أ بابس ل إ ت دنتس د كاوع أب ن و ترعش ذ كل دح ث الا. إاذ فانئتس كل بس وقعم ةل رف ةص دليك یل س أ ھن ي دقتع اك ن إاذ د كاوع
ا ةرامتس إ كءاطع اقال ینون م كلثم ع ل و بجی Legal Services Commission اقال ةینون دخال تام ھ ةئی مامأ اقال ینون م كلثم رارق ف ی

الا یدنلتكس لجمال س و تي دق نكم ا. ادنلتكس ك ف تن ی إاذ م ةفلتخ اق ةینون ابیترت ت انھو ك الا. ةرامتس دقت می ك ةیفی ع ن امولعمو ت الا فانئتس
إليك. مال ةروش دقت می م ن Scottish Refugee Council الل نیئج

تي نیع قد ھنأ ذ كل ي ال. ینع ءوجل ط بل م الج ي ف نولمع ی ي الذن ال نیلثمم م ن دحمود عدد و س دجوي ال مالتةدح م الةكلم م ن أ ناكم بعض ف ی
ل ك دي عف ف دق م كتقطن ف ی اق ینون م لثم ھاك ن یلو س ءوجل، إ ةناع ع ل حت لص آ تن أاذ رخ إ . م ةقطن ف ی ون قاین م لثم ل ةلباقم ت رفاس أ ن ع كیل

ھل. ترایز ك ع دن دت اھعف التي ال رفس ت فیالك اقال ینون م كلثم
ال رفس أل ن م كن یرق ب اق ینون م لثم ع ن ال ثحب ف ی رت بغ ف دق ال ءوجل ب بلط رمألا داب ئ ف ی دقت تم أ ن مذن أ رخ م ةقطن إل ا تلقتن اذإو

ص◌ً . ابع ي نوك قد مالحةدد اومال دیع ف ی ترایزل ھ

ؤم ةسس ع ن ع ةراب اقال ینون م كلثم ي نوك أ ن و بجی ج. دی اق ینون م لثم ل ك ي نوك أو ن ج ةدی اق ةینون م ةروش ع ل حت لص أ ن مھمال و نم
ال ةرجھ دخ تام وفم ض م بتك ف ی م◌ً  الجس مستاراش◌ً  ي نوك أ ن أو ال، ةرجھ اق نون ب نأش (LSC) اقال ةینون دخال تام جلنة عم ع دق
دل اھی

(OISC) Office of the Immigration Services Commissioner

ك. امھیل أو ال نیراعش ذھ نی دحأ ؤمال تاسس ھھذ رعت ض أ ن و بجی

0845 000 0046 اھ: فت ال ءوجل اق نون ع ن مال ةروش دقتل می ال ةدمتعم ؤمالب تاسس اق ةمئ على و لحصل ل OISC ب تت لص أ ن یأ◌ً  اض ي كنكم
http://www.oisc.gov.uk ارال: طب ز ةرای ي كنكم وأ

وو زلی إ ارتلجن في اقال ةینون مال ةروش
اھ: فت وو. زلی إ ارتلجن ف ی الب اقال نیلثمم نیینون اق ةمئ (Community Legal Advice) م الیلح ل عمتجمل اقال ةینون مال ةروش نت رش

http://www.communitylegaladvice.org.uk زب ةرای قم أو 0845 345 4345
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ا ادنلتكس في اقال ةینون مال ةروش
أو 0131 226 7411 اھ: فت ا. ادنلتكس ف ی الب اقال نیلثمم نیینون اق ةمئ (Scotland of Society Law) اقال ةینون ك اسادنلت ج ةیعم نت رش

http://www.lawscot.org.uk ز ةرای ي كنكم

اقال نیینون الب نیلثمم اق ةمئ نب رش
ال ةیالمش أ ادنلری في اقال ةینون مال ةروش

Northern Ireland Legal Services Commission ال ةیالمش ر أادنل ی ف ی اقال ةینون دخال تام ل ةنج ت موق
http://www.nilsc.org.uk زب: ةرای مق ال ةیالمش أ ادنلری ف ی

اق◌ً  اینون م◌ً  الثم دجت ك لی أ رخ رط ق

http://www.asylumaid.org.uk - (Aid Asylum) ل ءوجل اقال ةینون مال ةدعاس
م ءاس 12.30 – ابص◌ً  اح 10
یمخال: س

م، ءاس 4 – م ءاس 1 ال: ءاثالث 020 7354 9264 مالرة: وش طخ

http://www.ilpa.org.uk -Immigration Law Practitioners Association ال ةرجھ اق نون رامم یس ج ةیعم

http://www.lawcentres.org.uk - Law Centres Federation اقال ةینون ارمال زك ا داحت

اقال ؟ینون م كلثم ع ن راض غ ری أ تن ھ ل
قم ال. ةرجھ دخ تام وفم ض مب تك إل ب وكش دقتال م ي كنكم ب س ةقیرط ةئی ي كلثم أب ھن تو رعش اقال، ینون م كلثم ع ن ار ض غ ری ك تن اذإ

www.oisc.gov.uk وم مھعق زب ةرای ومق أ 0845 000 0046 اھ: فت ع ل تالاب الص

مال ةروش ط بل ري ج ف. طق رإلا داش درجمل ولكنھا ل نوناقل او◌ً  ایف احرش◌ً  م تلث ال نال ةرش ھھذ في الوةدرا امولعمال ت
فت. ةیلیص ت استاراش على حلل لوص اقال ةینون

Asylum Support Partnership consists of:

North of England Refugee Service, charity number: 1091200 www.refugee.org.uk
Refugee Action, charity number: 283660 www.refugee-action.org.uk

Refugee Council, charity number: 1014576 www.refugeecouncil.org.uk
Scottish Refugee Council, charity number: SC008639 www.scottishrefugeecouncil.org.uk

Welsh Refugee Council, charity number: 1102449 www.welshrefugeecouncil.org
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TAA3

بـناــــــــجأال ال�ءاـنجـــــس -4

فـــــــيرعتال

اذه يلعــــو ــف. هي ــوس ــح�ن وبم مه ـــذال ي ـــــال دلب �رفــس زاوج ـــي نولمح ل ـــــذال ني ال�ءانجــس بناجـــــأال" ــس ال�ءانج " يربعتــــــب قلمــــا�دوس

نيـــــذال ـــــوأا كئل ــس ي�لم هنأا امك نـج�هتيـــس، يلــــع ــوس لحـا�ل ــود ن ال�نجــس ــب دل ــي ف ــــوط ةلي ــــــل تاترف اع�اوس ــس �ءانج ــس ي�لم يـــــــربعتال إافن

ــــيرق. ةب ــرف ةت نــم ـــإلا هي ــس و�اول

ــي ف إلا ـــــودال لي نونــــــاقال بجـــوبم مهزاجتحــا زوجي ل ـــــذال ني ـــال، ءوجل يبالطــــــب الخــا�ةس ــاس ـــال�اي ق ــس فـــال�ل اذه ي�لمــس ــو ل

ــــع يل ـــــو عالطالل مئــارج. بـــــاكتراب ـــــــا يننادلم وأا ينمهتلمـــــــا عم ال�نجـس ــن�س ف ــي ف ي◌ُحاوزجت ــأا ن ــأا◌ً  ادب يغبــــــني ــو ل ـــــــــانثتس. ا�ةيئ

ــورظ ف
ـــــــالال، ينئج ــوؤوس ل�ن ــاس ال�ةيم ةدحتلمـــا ــأال مم ــس وفــم�ةي ــع ن ــــيرداس �ن ــــيروس نــم�ن إلا عوجرال ي◌ُريــج ــأاس، ال�ن اذهب

ــاداس رإا�ت
دعـــاوقالو ـــــاب يرياعلم ال�ةلــس ــاذ ت ةيهيجـــــــوتال ئـــــدابلماو )1995( ءوــــجلال ــس ــــم�ي متل ــح�س ب ــأاس ب�ن ةيهيجـــــــوتال ئـــــدابلما امهو:

.)1999( ءوجلـــال ــس ــــم�ي متل زاجتحاب ـــــتي قلع ـــف امي ةقبطنلمــــــــا

ــالس ال�ةم ظفلــــح ةهيجو ــــابس أا�ب ـــه كان نكـــت لــم ام هزاجتحل، ك�ببــــس ي◌ُ�عتـــسمل ــأا ن يغبــــــني ل ــــر ال�يعض ــرغ ي رجاهلما و�عس ــأا ن

امك
نيرجاهمـــك و�مهعس درجلم ــــــا نيزجتحلم أال�اخس�س ــإا عادي بجــي ل ـــــودال، لي ــــــل نوناقل اقفــــوو◌ً زاجتحـــال. اذه ــت رب

نمـــأالو
يلــــع ـــدتح ادي ـــال�لــس ف اذه زكــري ــو ل مئــارج. اوبكـــــترا ــس �ءانج عم ةرجهــال( ـــــس ب�بب ــــــاب نيزجتحلم ــس ـــال�ل ف اذه ــي ف ــــإلا مهي ــو�راس )ي

ــي ف ـــال�س ان ــــع يل مكحي ــاك ن ــم ال نكلــــو وب�مهعــس. اخ�ةس اهنأل ةرجهـال ب�ببـــــس ـــــــاب نيزجتحلم الخــا�ةس تاجــــــايتحالو فــــورظال

ـــال�لــس ف اذه ــي ف ةدراوال تاجــــــايتحال ــإاف ن مئــارج، ـــــترا اوبك ــس �ءانج عم ةرجهـالب ـــــم ةقلعت مئـــارلج ــو�نـــونجس ي نـــــــادلبال عب�س
ــؤوه. ءل ــــع يل ــــــت قبطن ــأا ن ــأا�◌ًاس ي نكيــــم اهل ا�ةبــــاجتس ةذختلمــــا يربـــــــادتالو

ـــــــاس. ال�ينقب ال�ءانجــس عب�س وب�عس ــس �ةل هل يـــــــربعتال اذه ــأل ن ةرجهــال ـــــس ب�بب نيزجتحلمـــــــا إلا ــأا�◌ًاس ي فـــال�لــس اذه ــي ف
ــو�راس ي

يـــــئرال�ةيــص ـــــأالا راكف
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ةيبـــــاقع ــــادت يرب رف�س إلا ـــأاف ثرك ـــأا ثرك ءوجلـــال ـــــس ب�بب ــــــا ةيئانلج ـــال ةالدع ماظن ــي ف ــــس �ئي و�عس ــي ف بناجـــــأال نوكـــي ام ــــك◌ً  •ايرث
ـــــإا ةيناكم مدعو ـــــــاقال، ةينون قوقلحــــاب ةفرعلمــــا ـــو ةلق ـــــــال، زييمت ــــس ــو�بب ب ــــــادلبال، ن نــم ــــك يرث ــي ف بناجـــــأال ــم ن ـــا ةانلج ــــع يل

ــأا ن إلا ةجالحا وعدت اذهلو ــداس. تقــــال�ي ــــــالو�س يمهت ــــا ةيعامتج �تـــــاكبس دوجو مدعو مامح، تامـــدخ ــــع يل ــوس لحا�ل

ــــــاقنال�س ئ ــــع يل فرعتلــــــل يننــــــــاوقال ــــإا ذافن المــج ــي ف ــاس راممو�اهت ةيئانلجـــــــا ـــال ةالدع المــج فــي �ايـــس�اهتــاس ـــودال ل حفــت�س

هعم. مهلماعـــت ــرف ةت الوط ــــــا ةيئانلج ةالدعـــال ماظن نــم بناجـــــأال ــــس ا�ةدافت ــــل زيزعت ةمـــزالال تاوطلخــــا ــاو ذاخت

79
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اخـال�سة التاجـــــايتح ــوذ ي ــس ال�ءانج ــع ن ـــــد ليل 80

اهب ةلبـــــاقم ــــوت ةيهيج ــــدابمو ئ ةالعفـــو ــس انــم�ةب ةيزاجتحـــا ــرغ ي ـــــابوقعو ت ــــادت يرب و�سع ال�يروضــــر نــم ال�سدد اذه •يف
لــل�نجــس. لئــــادب ــي ف رظنـــال ــع دن بناجــــأال �سد ـــــــال زييمت بنجتــــــل ماكحـــأال، إل�سراد

ي ــــــادلبال ن اةيبلغــــــأ ــي ف دجوت الف الخا�سة، مهتاجايتحــــــاو ــأ باهلمك ـــاعال لم ــي ف ال�نــوجس ــي ف بناجـــــأال ــس ن�ةب ــــافترا ع •مغر
ــــابس◌ً اأ�اب ـــه كان إان ف ال�نــوجس، مظن نــم ــــك يرث ــي ف مهدادعأا ــــل ديازت ارظنـــو◌ً مهعم. لماعتلــــــل ـــــــــاترس ا�تايجيت وأا �ايـــس�تـــاس
ـــذو كل ال�ءانجــس، ــم ن ةعومجلمــا هذهب الخا�سة ــــــايتحالل تاج ــــــس ت�بيجت ـــــــــاترس ا�تايجيت و�سع ــــح متت ــــو ةيلمع اةيقالخــــأ

ــوجس. ال�ن ةرادإا ــل�ينــــس حت كلــــذكو ـــع ؛مهن ـــإال جارف دعب مهمعـدو ـــــأ ايبنج ــب دل ــي ف بلــــح�مهس ال�ةئيــــس راثـــآال ـــــــل فيفخت

ةماع ةحلــم -1

ةربـــاعال ةيمرلجـــاو بــــــيرهتالو ةرجهــالو ــــل ةلموعل ةجيتــــن نــــــادلبال ــم ن ــــك يرث ــي ف بناجـــــأال ال�ءانجــس ددع ــــازتي دي
ــــازتي دي ددع وهو خأال�س، ــــع يل ــــل رظنل ــــل تف ــوروأ ااب ــي ف بناجـــــأال ال�ءانجــس ددعو ةينطـــــوال.)98( دودحلــل
ال�ءانجــس نــم 103 000 نــم ـــأ اثرك ـــه كان ــاك ن 2006 ـــــسب ـــــأ/�متب الولي ــــب خيرات تاريـــــــــدقتال حف�بــس ــــك. ةيرب ب�ضــرةع

ــــو في ال�نــوجس.)99( ــزن ءل عوممج ــم ن ةئالمــــا ــي ف 21 وحن ــأا ي ـــــوروأال، يب ــح الدات ـــب نادل ــي ف نيزجتحلمـــــــا بناجـــــأال
نــم ةئالمــــا ــي ف 70 يتــــح لــب ـــا ةئالم ــي ف 40 نــم ـــأ اثرك
إال

ت�سل دق ذإا يرثكـــــب، ـــذ كل ــع ن ـــال�ةبــس ن ــزت دي ــــــادلبال ن عب�س
ال�نــوجس.)100( زنلء

ـــب نادل عب�س ــي ف ت�سل فااهنــإ ةماع، ب�سةف يرخــأا ـــانم قط ــي ف ـــذ كل نــم ـــأ الق بناجـــــأال ال�ءانجــس ن�ةبـــس اأن مغرو
بناجـــــأال ال�ءانجــس ددع ــي ف �ضــرعي ــــافترا ع ظحول ـــذك كل ال�نــوجس.)101( ــزن ءل ــم ن ةئالمــــا ــي ف وحن30-20 اإل اآ�ايــس
ــــافترا ع ــو ظحول و2005، 1997 يمــاع ينــــب ــــــايال ناب ــي ف بناجـــــأال ال�ءانجــس ددع ت�سفعــا ــف دق ةقطنلمــــــا. ــيهذه ف
نادلـــب عب�س ــوجس �ن ــي ف ةطـــرفم بناجـــــأال ال�ءانجــس ليثتـــــــم ن�ةبـــس إان ف ـــذك كل ــروك.)102( اي ــي ف ةئالمــــا ــي ف 127 ــب�ةبـــس ن
رطق ــي ف ةئالمــــا ــي ف و55.6 ال�ةيــدوعس ـــــبرعال ةي ـــــا ةكلملم ــي ف ةئالمـــا ــي ف 50.9 إال ــمال ث ت�سل ذإا وأال�طس، ال�ضــرق
ــإ وان ن�ايبــــس◌ً ، فخنــــم�سة دادعأا كانـــه اايقيرفـــــــأ ــــو في اإ�ضــرليئـــــا.)103( ــي ف ةئالمــــا ــي ف و24.9 نانبـــــل ــي ف ةئالمــــا ــي ف و36.1
ــز ةداي ــول تظح دقــو ةئالمــــا.)104( ــي ف 66.7 اإل الثـــم ايبمــــاغ ــي ف نـــال�ةبـــس ت�سل ذإا ـــــــاءانثتس، ال�ت عب�س ـــه كان ــــاك تن
ـــذ كل نــم ــــدأ اين امــاقرأ ت�لجـس ةينيتــــــــــالال ااكيرمــــأ ــــو في ـــــــأ.)105( اايقيرف بـــونج ــي ف ـــــوجس ــا�ينن لم بناجـــــأال ددع ــي ف ــــك ةيرب

مـــومعال. ــــع يل ـــــب يرثك ةئالمــــا ــي ف 10 نــم ـــأ الق يهـــف يرثكـــــب،

ــــا نيرجاهلم نــم ــــك يرب ددع اهب يتـــــال نـــــــادلبالب ةيئانلجـــــــا ـــال ةالدع مظن ــي ف ــــل ةياغل ةطــرفم ــب�ةبـــس ن نـــــولثمم بناجـــــأالو
ت◌ُفر�س ـــــال يت ةيبــــــاقعال يربـــــــادتال ــزب ةداي ــــئزج اي رطلخــاب ةرذنلمــــا ةدايــــزال فــت�يــرسهذه نكيمـــــو ةلمـــاعال، يــــوقال ــم �سن

ـــــــا نيزجتحلم جردي عب�ساه ــأل ن نـــــــادلبال، فلتمــــــخ فــي بناجـــــأال ــس ال�ءانج ددع ينــــب ةقيقـــــد ـــراقم ةن ءارجإا نكملمـــــا ــرغ ي ــم ن ــأ ان ظحــالي )98(

يرخــأا. نادلـــب فالخـــب ـــاقرأال، م هذه ــي ف ةرجهـال ــــس ب�بب
.EU Foreign Prisoners Project (www.foreignersinprison.eu/) )99(

www.nationmaster.com/graph/و World Prison Brief (www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/worldbrief/world_brief.html) )100(

.cri_pri_for_pri-crime-prisoners-foreign

.World Prison Brief (www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/worldbrief/world_brief.html) )101(

25th APPCA Conference Report, (Seoul, Republic of Korea), September 2005. www.apcca.org/mainpublications/ )102(

.publications.html

.www.nationmaster.com/graph/cri_pri_for_pri-crime-prisoners-foreign )103(

.International Centre for Prison Studies, World Prison Brief )104(
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.Violence and Reconciliation and Penal Reform International, p. 62
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81 بناجـــــأال ــس ال�ءانج 4 فـــال�سل

ــي ف ــــاو ةقحاللم ابلزاجتــح ـــــــإال ةينث ــــــــأال تايلق ــــادهتس ا�ف رارغ يلعــــف ـــــــادلبال. ن ــم ن ــــك يرث ــي ف بناجـــــأال ال�ءانجــس يلــــع

ــــاج بن ــم ن ــــادهتس الل�ف تاللحــــا نــم ــــك يرث ــي ف بناجـــــأال ــتي�ض رع ثالثــــــال، فـــال�سل ــي ف ءاج امك نــــــادلبال، ــم ن ددع

لثــــم ةدياحلمــــا، ـــــا يرياعلم عب�ض قيبطــــــت ــازم اي نــم نومــــرحيو زييتــــــم، ــف اهي ةلمــاعم مكاحلمـــا ـــــاعتو مهلم ال�ةطشــر،

ــي ف قلحـــا ــم ن نومــرحي ام ابالغـــو◌ً ــــب، ةالفك ـــإال جارف ــي ف قلحـــا ـــــل ليوخت ـــــاق ةينون ةقيرطــــب لمعـــال ـــي نوك ــأ ان ا�سطـــاتر

نادلـــب عب�ض ــي ف ذيفنتـــــــــال ـــو فق ــودب ن الب�نجــس مكلحـــا المتحــــا ن ــمال ث ـــــوحبال ث ــح اوأ�ست ــف دق ال�نجــس. لئــــادب

ــد ت�سدي ــدأا ي دقــو ـــــأ.)106( ايبنج اأ�سل نــم نادلمـــا ال�سخ�ض ــاك ن اذإا ةيمرلجـــا فــن�ض ــع ن ايلعــــأ ـــاد◌ً امئ ـــي نوك ــوروأ ااب

ال�نــوجس، ــزن ءل ددع ــي ف ــا �سلم ــــافترا ع اليـــإ ــوروأ ااب ـــب نادل نــم ددع ــي ف تاردخلمــــاو الومـــأال مئـــارج ــــع يل تـــــــابوقعال
بناجـــــأالو.)107( ــــــــأال تايلق لثــــم ــدا◌ً، تقـــاو�ساي ــــا◌ً  ايعامتج نومورحلمــــا مه ــم�ةشــر اب ــرغ ي ب�سةرو ــا�نوفـــــدهتس لم ـــاكو ن

ةيــــالع ــــوئم ةي ن�ةبـــس نولثيمـــــــو ال�نــوجس، ــي ف ةرجهــال يننـــــاوق ةفالمــــخ ةمهتـــب ـــــا نونادلم عدوي ــوروأ ااب نادلـــب عب�ض ــــو في

بناجـــــأال. ال�ءانجــس ــم ن

ينبرهلمـــــــا ــم ن المعــــال �نجــس اليــــإ جيللخـــــا ــودو ل ــس اآ�اي ــي ف نــــــادلبال عب�ض ــي ف ــــــاقعال ةيب ةرجهــال ـــــاوق ينن دت دقــو
ــف اهي ــو ــتي�سن رع اوأ�سعا ــم ن بـــرهال نولواحـــي ـــــذال ني أال�ساخ�ض ـــف مهي ــــم نب ـــــــر، ال�ينيعش ــرغ ي نيرجاهلمـــــا اوأ

ــذأ. الي ل

ةيبلغـــــــأال ــي ف دجوت الف الخا�سة، مهتاجايتحــــــاو هلــك ـــاعال لم ــي ف ــوجس ال�ن ــي ف بناجـــــأال ن�ةبـــس ــــافترا ع مغرو

و�سع متتــــح ــــو ةيلمع ــــأ اةيقالخ ــــابس اأ�ب كـــانهو مهعم. لماعتلــــــل ـــــــــاترس ا�تايجيت وأا �ايــس�تــاس نــــــادلبال ــم ن ــــال يمظع

ــي ف بلـــح�مهس ــــس ال�ةئي ــــآال راث ــــــــل فيفخت ـــذو كل بناجــــأال، لــل�ءانجــس الخا�سة ــــــايتحالل تاج ــــــس ت�بيجت ـــــــــاترس ا�تايجيت

ــي ف ــــب ةئي ــــــو ةئيهت ـــــوتال رت ةدح ــــــــو فيفخت ــوجس ال�ن ةرادإا ــل�ينــــس حت كلــــذكو ـــع، مهن ـــإال جارف دعب مهمعــدو ايبنجـــــأ ــب دل

مهعم ــو ــي�سن يع ـــــذال ني ال�ءانجــس نــم مهيرغـــل ــأ�سا◌ً  اي ــب ل ــف طق البناجـــأ ل ل ــــأ تـــالاليه ةداعإا ــــع يل ت�دعاس ال�نــوجس

ـــــــال. ةئيب فــن�ض ــي ف

ــا ةحورطلم ــاي ـــالودت حت الخـا�سة التاجـــــايتح -2

رخآا اليــــإ دلــب ــم ن �اورفــاس ـــــذال ني ـــــوأ اكئل ــه ي ـــــوأال لي ةئفـــــالف بناجـــــأال. ال�ءانجــس ــم ن ــــئر�ةيــس ي ــــائف ت ثـــالث ـــه كان

ةدلــم ــــــــا ينميقلم ت�سم ةينــــــاثال ةئفـــــالو ـــالب�شــر. ب ــج الرات وأا تاردخلمــــا ـــت بيره لثــــم ــرج، ةيم ـــــاكترا ب وه ددمح فــدهب

ـــــالو ةئف ــت. �سي ــــابس أل�ب ــس ـــا�ةي نلج يلــــع حي�ساول ــأ ان ــود ن ـــه، كان ــو اودل دق نونوكـــــي ابمـــر ـــــذالو ني ام، ــب دل ــي ف ــــوط ةلي

)المعـــك ــر ق�سةي ــم ةدل ـــإال ةماق دلــب ــي ف ـــــاق ةينون ب�سةرو امهتماقــــإ اءانثــــأ ــرج ةيم نوبكــــــتري ـــــذال ني ـــــوأ اكئل ت�سم ــــــال ةثالث

ــرغ ي ةرجهــال ن ــــت برتع يتـــــال نـــــــادلبال عب�ض ــي ف ةعبــار ةئــف ــأ�سا◌ً  اي ـــه كان ةيلمعـــــال ةيحــــانال ــو نم ــمال(. ث نيرجــاهم

مئـــارج ــي ف ااونيــــدأ �ءانجــس عم بحــو�مهس ال�ينيعشـــــــر ــرغ ي ــــا نيرجاهلم ــــع يل مكلحـــا نكيــــم ثيحــــب ةيمــرج ال�ةيعشــــر
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ايلــــودً. اهب ــــترعم ف

Wacquant, L., Penalization, Depoliticization, Racialization: On the Over-incarceration of Immigrants in the )106(

European Union, in Sarah Armstrong and Lesley McAra (eds.), Contexts of Control: New Perspectives on Punishment
and Society, Oxford, Clarendon Press, 2006, pp. 89, 90. (www.sociology.berkeley.edu/faculty/wacquant/wacquant_pdf/

.PENALIZDEPOLITIZRACIALIZATION.pdf)

.90 �ض هركذ، ــــس �قب عجرم ،Wacquant, L. )107(
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اخـال�سة التاجـــــايتح ــوذ ي ــس ال�ءانج ــع ن ـــــد ليل 82

تاجايتحـــــا ـــــايم لث عب�ساه ــــم ةزيمت ـــــا تاجايتح ـــو مهل اخ�سة، ــزع ةل م�سلكـــا ــم ن بناجـــــأال ال�ءانجــس ــــــاعيو ني
اهل بناجـــــأال ال�ءانجــس ــم ن ةئــف ــك ل اأن ـــذ كل اإل اأ�سف باوأ�سمهعـا. طبـــــترم عبــو�ساه ـــــــإالو، ةينث ةيقــــرعال تايلقــــــــأال

الخا�س. و�ساهع اإل دوعت اخ�سة تاجايتحـــــا

ــــا�سنهـــال فن ــع ن نــي�سا يـــذال ةياغلــــل ال�يبلــــــس ــــأ تـــالايرث ب�ببــــس ــاع، ا�تــس�ساف ـــــــائفال ت اأ�سد ــم ن تايبنجـــــــــأال الو�تـــــانيجس
اليطــــــايتح بلحـــا�س ةتــرف ــي ف ةلماعلمــــا اإ�ةءاس ــم ن فولخـــاو ـــزعال ةل ــــس ــو�بب ب ـــــا، يلحلم ــــا عمتجلم ــو نع ـــــــاع نهتالئ ــع ن
UNODC Handbook for Prison Managers and نونعلمــــــا: ــــــــال بيتك إال عوجرال ــأ�سا◌ً اي )يجــري ال�نــوجس ــــو في
ــاس ال�ايــس�ت ــر ــوري قم ــوجس ال�ن يريـــــدبم الخا�س ــــــــال بيتك Policymakers on Women and Imprisonment

الو�سنــج(. ــاباةأ رلم ـــــتي قلع ـــف امي

قـــال�صءا اليــــإ مـــــاكتحالا 1-2

اذه ــرس �ي ةقــــيرط مهــف ــي ف ــــابوع �ست نوهجاوي ـــأل مهن ةيئانلجـــــــا، ـــال ةالدع ماظن ــي ف ــــع �سافي افقــــوم بناجـــــأال فقــــي
مامح تامـــدخ يلــــع ــو لحــا�سل ــي ف ــوع�سة ي م�سلكـــا ةداعــال ــي ف نوهجاوي مهو ـــــوغلال. ةي زجاولحا ب�ببـــــس ــــاظنال م
نــم هنم نونـــاعي امو ــــــــاقال ةينون مهقوقحــــب ـــــرعم مهتف مدع ب�ببـــــس ـــذو كل ال�ءانجــس، ـــب ةيق عم ــا�ةاواس لم مدق ــــع يل

ــــا. ةيعامتج �ستاكــــب دوجو مدعو ــــــو زييتم ــدا ـــا�سي ــــا-تق يعامتج ــامرح ن

ــــع يل ـــــــوتال عيق ــــع يل بناجـــــأال ي◌ُرمغ دق فاترعــــا، ــــع يل ــو لحا�سل بلحـــا�س ــف اهي بلطــــــتي ـــــال يت ــــــادلبال ن عب�س ــــو في
ـــم امهن ــــاعي ني ـــــاذلال ن ال�سفــع ــــو فقوم زييمتـــــــال ــــوب تعي اهـاوتمح. اومهفـــي ــأ ان ــود ن ــــاوجتس ال�ب اءانثــــأ تافاترعــــــا
مظن عب�س ــي ف ــــا ةطرفلم ــــــــم مهليثت ن�ةبـــس ــي ف ي�مهاس اماه◌ً اماعل ةيئانلجـــــــا ـــال ةالدع تاءارجــإا اءانثــــأ بناجـــــأال

ال�نــوجس.

الزعنـــــالا 2-2

ـــــاعمتمجو مهت ــــــاع مهتالئ ــع ن ـــــوزعم ينل ةداعــال ــي ف نونوكـــــي ال�نجــس دلــب ــي ف ـــــــم ينميق يــل�اوس ـــــذال ني بناجـــــأال ال�ءانجــس
ــــع يل ــــو�ةدعاس ملل ــس ــل�نج ل ــــس ال�ةئي راثـــآال نــم ـــــــــل فيفختل ــــــــا ينيويلح ــدالو مع ال الت�س ـــــــي نودقتف اذهلــو ـــــا، ةيلحلم
ــي ف ـــــو مهنكل مهــــدلبل، ــــــس ــــــدال�يني امولب ينلثملمـــــــــاب ــي�ساول ت ــأ ان بناجـــــأال قح ــو نم ـــــامتجال. يع الجامدن اةداعإ
ــــري نوبغ ل دق ــــا تاللح عب�س ــــو في رامبـــم�هتــس. مهل ي◌ُ�حمس ل ابمــر وأا ـــا قلح اذهب ـــع مل ــــع يل ـــــي نونوك ل بالغــــال
امئـــاد◌ً  ــل�س ي ــــل ــــال�سنوي نق ـــــــا نولثملم قــيدهم يـــذال ــدال مع إان ف تاللحــــا ــج عيم ــــو في ال. الت�س اذه ــي ف ــــأ�مهس افن مه

ـــــاعال. ةلئ قــتدهم ــأ ان ــــم نكي يـــذال ــدال مع لمــح لحي ــو ل ــــاو◌ً  ايف

ـــوذب مهي ال الت�س ـــــل نادقف نوكـــي دقــو تاردخلمـــاب ــج الرات ب�ببـــــس ةليــــوط �نجــس ددم بناجـــــأال ــم ن ــــك يرث قيــــو�سي
حجرأال ــــع يل ال�نجــس جراخ ـــال�ءاس ن ــــو دلت ــــالية. لقع ـــح ب�سمهت ادج◌ً �سرا ــأ ارث �تــــاونس ةدلــم ةيلحلمـــــا مهتــــــاعمتمجو
ال�تـــــانيجس لثتــــــم الثـــم ةدحتلمــــا ـــــا ةكلملم ــــف يف نهــل. ــد �سدي ـــق قل م�سرد يجرالخـــا لمـــاعالب ــــل �سنهت ــــا عاطقن ـــــو نوكي
ب�ببـــــس 2005 ماع ــاس ــح�ت وبم ــــم نهن ةئالمــــا ــي ف 80 ـــــاكو تن ــوجس، ال�ن ـــــزن تالي ــم ن ةئالمــــا ــي ف 20 وحن ــــــــأال تايبنج
ــــال يمظع ـــــــأال ةيبلغ يـــدلو ــس. �ةن و15 �تــــاونس 10 ينــــب ــرت حوات ةبوقــــع ةدم ــن قـي�سي نهـــو تــاردمخ.)108( مئـــارج

.Prison Reform Trust , Factfile, April 2006, p. 15 )108(
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83 بناجـــــأال ــس ال�ءانج

ـــــب بيرهت ــا ةرطاخلم اإل ـــــولج نهئ �ببــــس وه انهالفطـــــأ تاجايتحـــــا ــــرفوت ي ــع ن زجعال ــاك ن ابمــرو االفطــــأ، ــــم نهن
مـــومعال. ــــع يل تاردخلمــــا

ـــــوغلال ةي زجاولحا 3-2

م�سةكــــتر ةغل دوجو مدعف ناجـــأالب. ال�ءانجــس ــع دن ـــزعالب ةل ــل�سروع ل ـــا ةيرذلج ــــابس أال�ب ــم ن ةيـــــوغلال زجاولحا

4 فـــال�سل

زجاولحا ن امك ــــــافتال. مه �ءوس اإل ــدؤ يوي امم ال�نجــس، يفظومـــــو نيرخـــــآال ال�ءانجــس عم اوت�سمهل ــود ن لوحي
بلطتــــــت البجما مظعم ــأل ن ال�نجــس، ــأ�سةط ان ــي ف ـــيرغ مه عم ــا�ةاواس لم مدق ــــع يل بناجـــــأال م�سةكــرا ــــم عنت ةيـــــوغلال

ال�نجــس. لخــاد ـــــــأال ةيبلغ اهملكتــــت ـــــال يت ةغلـــالب اوتـــال�سل

ل دق ـــإ فامهن ـــذ كل يلعــــو بناجـــــأال. ــــتي اهملك ـــــال يت ـــــاغلالب ت ةحــاتم هحئـــاولو ال�نجــس دعاوق نوكـــت ل ام ابالغـــو◌ً 
امم ق�سد، ــرغ ي ــع ن ال�نجــس دعاوق ـــخ ةفالم اإل ـــذ كل ــدؤ يوي دقــو مهتابجـــــاو.)109( نوفــــرعي ــو ل مهقـــوقح نومهفــــي

تاةيبيــــــدأ. ـــــابوقع ت اإل ــدؤ يوي

ريــــدلما ةلبــــــاقلم وأا تامــــدلخا ــــع يل ــو حلــل�سل ابـــــوتكم◌ً ــــط◌ً ابل قـيداوم ــأ ان ال�ءانجــس ــــع يل ـــي نوك ــوجس ال�ن ــم ن ــــك يرث ــــو في
ةلبـــــــاقبم ال�حامس ــو دنع ـــآا. نيرخ نــم م�ةدعاس ــود ن ـــذ كل اولعفــــي ــأ ان بناجـــــأال ي�عيطتـــــس ل دقــو ـــــــال، بيبط اوأ
ــــك يرث ــي ف هتغلـــب ــــاوتم ةرف نوكــــت ل ـــــال يت ــوف ال�سةي ةمجــــترال ــــع يل يبنجـــــــأال دمتعـــي ــــاس ـــــال�ني فن بيبطـــــــال وأا بيبطــــــــال
ــي ف ةبولطلمــــــا
◌ّىضرةي

ــل� ل ارظن◌ً  ــرم ةبوغ ـــت نوك ل دق م�ةدعاس نيرخـــــآال ال�ءانجــس عب�س قـيدم ابمــرو ــــا. تاللح نــم
ــس. ـــــالو�ي فن يبطــــــال جالعـــال

ةبالطلمــــــا ــــع يل ـــال ةردق مدعو دعـــاوقال ةفالمـــخ نــم ــوخ◌ً  اف الالزعــن، اإل عوجـرال ــه ي ـــــال لعف ةدر ـــت نوك دقــو
نيــــاودع. ـــولس �ك ــي ف ـــأال لم ــــخ ةبي كعنــــت�س ابمــر وأا ــــاب، قوقلح

ــــا نيرجاهلم و�صع 4-2

ـــــاكترل ب ةجيتــــن ـــإال ةماق هذه اودقــف ـــــذال ني وأا ـــــع الالقت دلــب ــي ف ـــــاق ةينون اةماقــإ ينميقلمـــــــــا ــرغ ي بناجـــــأال ال�ءانجــس

امغر ـــذ كل ـــي نوك ام ابالغـــو◌ً ــل، أال�سي ـــــال دلب
إال

ـــــــترال ليح ــــــاثو◌ً اين بلحــــا�س ــوأا◌ً  ل ـــــــــع: ينتبوق نوهجاوي ةيمــرج

مغر مهتبوقـــــــع، ةدم ةياهن ــع دن ليحترلـــــــل ــــوط ةلي تاترفــــــل ـــــــا نوميقلم خي�سع ابمــر نــــــادلبال عب�س ــــو في ـــع.)110( مهن
تاللحـــــا عب�س ــــو في ــل. هتغ يتــــح نوملكـــــــتي ل ابمــر ــب ل ـــإل، اهي ـــري نولح ـــذال ي ـــــال دلب ــي ف تــــاقالع ــأ باةي مهطــــــابترا مدع
اذه ــي ف ينعلمــــــا ال�سخ�س زاجتحــا ةدم ــإ اةالط اإل ــدؤ يوي امم ال�ينجــــس، ا�ةداعتـــس ــي ف ــل أال�سي ـــــال دلب بغــري ل دق

ــرغ ي ازاجتحــا◌ً  هجاوي مهنـــم يـــــرثكو ــح�مهس. ب ــــأ اءانث ءوجلـــال ــــب بلط ال�ءانجــس عب�س قتيــــــودم اوال�سح. ــرغ ي وال�سع
ـــــوقعال. ةب ةدم ــــأ ايهن دق ـــي نوك ــأ ان دعب ةرجهــال، ــــاطلس �ت ــم ن رارق راظتنـــــا ــي ف ــا ةدلم ددمح
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EU Foreign Prisoners - Project, )رظنــا ـــــب اكيجل لثــــم ــــم ؛ةلثم ــس نــج�ةي ــام ةئ ــم ن ـــأ اثرك ـــه كان ـــي نوك دق ــوجس ال�ن عب�س ــي ف )109(

HM Inspectorate of Prisons, Foreign )رـــظنا ال�نوـــجس ــف يـ ــــلثمم ةـ نــج�ةـــيس 172 كاــــنه ــــيح ثـ ــــحتلما ةدـ ـــــاو ةكلملم )Conference Paper, p. 17
.)national prisoners: a thematic review, the United Kingdom, July 2006, p. 3

ــــــاقع. ةيب ــآ◌ً  ااراث بالغـــــال ــي ف ـــت نوك اهراثـآ إان ف ةينونــــــــاقال" ةيحــــانال ــم "ن ــرادإا ي ءارجإا ليحـــــــترال وأا ــال درط ــأ ان مغر )110(
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اخـال�سة التاجـــــايتح ــوذ ي ــس ال�ءانج ــع ن ـــــد ليل 84

ال�صنــج ةدم ءاهتنـــا دعب هليحـــرت بجــي �صينـــج

ـــا ةايلح ــق دي ــــع يل ـــأ ابراق ـــآال ن ـــه كان لــي ــــو�س �ةنـــس—يل 17 ــم ةدل ايـــــيرجين رأا ليحــــــترالب—ملـــف ديـــــدهتال وه ــج◌ً اعيم ــا�سلكــا لم
"اكــأب

ةدم ــــأ ايهن يتــــح ــأ�س ايع ــل ن ـــــأ اينن ــم ن ــأ�سا اي ـــق قل ــأ �سيتــــح—واان ــي ف يورثــؤ اذهو ـــــــس ــا�لبقت لم ــم ن ادج◌ً  ـــق قل ــأ —اان
ـــال �ست اوأ

ةبـــــوقعال.")اأ(

.HM Inspectorate of Prisons, Foreign national prisoners: a thematic review, the United Kingdom, July 2006, p. 44 )أا(

ــا�ةدعاس لم نكلــــو ـــــــانئتس ال�ف تاءارجــإاو ةرجهــال يننـــــاوق ــع ن ــــامولعم ت اإل ةجاح ــي ف ال�ءانجــس هوؤلء
ــو عيمج

ــــك يرث ــي ف ◌ًايفاك ال�نــوجس تــارادإاو ةرجهــال ــــاطلس �ت ينــــب ـــــواعتال ن ـــي نوك ــو ل ــــوتم. ةرف ـــت نوك ام ـــالغ◌ً اب ةينونــــــــاقال

ي�اوبيجتــــــس ــأ ان مهنكيــــــم ــو ل ةرجهــال ــا ق�ساي ــي ف لمــا�ةدعاس ــــع يل ــــــبردم ين ــل�اوس ي ــوجس ال�ن وفظومــــف نـــــــادلبال. ــم ن
مهع و�س ــع ن ــــانال تج ــــــل قلقل ــــن ةجيت بـــــركالب ــل�سروع ل ـــيرغ مه نــم ـــأ اثرك رع�سة مهو ــس. ال�ءانج هوؤلء لتاجـــــايتح

ـــــــــزييمتال. ةي ـــــاو فقاولم ـــــوغلال ةي زجاولحا ب�ببــــس اهنـم نونـــاعي يتـــــال ةمــــاتال ـــزعال ةل ــــاج بن اإل اوال�سح، ــرغ ي

زييمتــــــــال 5-2

فااذإ ـــــايس. نــج�مهت ب�ببـــــس ةناهــإالو زييمتـــــــال اإل ـــــــإالو، ةينث ةيقـــــرعال ــــــــأال تايلق ــأ �اسن ـــأ �اسمهن بناجـــــأال، ــتي�س رع
دق

اأ�وساأ. و�سمهــع ـــي نوك ــأ ان
◌ّ◌َجح

◌ُير ف فــن�هس، تقـــــوال ــي ف ـــرع ةيق وأا اةينثــــــإ اتايلقـــــــأ ــي ف واعأ�سءا بناجـــأا ــاك اون

ـــــو�س كعني و�ساحو، ـــأ والق ايفخـــأ ـــي نوك ام ابـــالغ ــــو هنكل ةيظفــــل، اةناهإ وأا ــــدب ني ــا ءادتع ــك �سل ـــــــال زييمت ذخــتي دقــو
رفــت�س ـــــال يت تـــالاةيبيـــــدأ تاءازلجـــا ددع ــــو في ال�نــوجس، ــي ف ـــإ امهعادي ـــأ انكام ــــو في البناجـــأ، ل ـــــأال ينم ــــن ـــال�سفي ت ــي ف

مهل، يطعـــي يـــذال لمعــــال ــو عون اهل ــوع خي�سن ـــــال يت ـــــــــال�س يتفت ـــــالس واأ�بي تاءارجــإا ــــو في نيرخـــــآالب، ـــراقم ةن ـــــع مهيل
ةينثـــــــإالو ةيقـــــرعال ــــــــأالب تايلق ةقلعتــــــم ــــامم ةلث ــاو �سلغ ــع ن ،2-2 ءزلجــا ،3 فـــال�سل )رظنـــا ال اأ�س مهل يطعـــأا اذإا

ــل(. أال�سةي ــوع الو�سب

ثيــــح ــم ن ادج◌ً ــــع ال�سفي بناجـــــأال فقـــوم
إال

إال�سةرا ــج ردت لــل�ءانجــس: ــاربو جم ينهلمــــــا ـــــــيردتال ب ميلعتـــــــال،

ــي ف ـــاتر ال�سك ـــــي مهتوف ــف دق ـــــوغلال. ةي زجاولحا ب�ببــــس ميلعتـــــــالو ينهلمــــــا ـــــــيردتالو ب ال�ءانجــس جمارب ــي ف لمــا�سةكــرا
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ـــــرج، مهتيم ءارو ــــاك تن ـــــال يت ــــابس أال�ب ةلجاعم ــــع يل ت�مهدعاس ابمــر ـــــال يت ـــإال، يمارج ـــولس ال�ك يموقــــت جمارب

ل ابمـــرو مهل مخ�س�سة ــل ةيوغ ــو ف�سل ـــه كان ــــاك تن اذإا اإل ــــــت، ةيميلع م�ةدعاس ــأ اةي يلــــع ــول حي�سن ل ابمــرو

رف�س ـــت نوك ــأ ان ــــاو داتعلم ةحــاتم. ــوف ال�سةي ةمجــــترال نكـــت لــم ام ــــــا ينهلم ـــــــيردتال ب جمارب ــي ف ــا�سةكــرا لم ــــــوعيطتس ي�ن
ــــع يل ــــي نودمتع ـــإ فامهن اذهلو براقــــأالو. أال�سءاقــد نــم ليـــام معد يلــــع ــو لحــا�سل ــي ف ةدودمح بناجـــــأال ال�ءانجــس

لمعــــالو ـــــــيردتال ب جمارب ــم ن ـــــداعبتس ا�مه ــدؤ ــووي ي ال�ءانجــس. ـــب ةيق ـــع هيل دمتعـــي امم ـــأ اثرك ال�نجــس ــي ف كـي�هنــــوبس ام
هب. ــورع ي�سن يـــذال الالزعــن مقافــــت اإل

قلحـــا ـــأ البناج ل ـــي نوك ل نــــــادلبال مظعم ــي ف ــا�ضــرطو: لم ـــإال جارف ـــارارقو ت ةحوتفلمــــــا ــوجس الو�ن ــاوتقـــؤ لم ـــإال جارف
ـــأ امهن مغر ـــــال، دلب نــم بـــرهال اولواحي ــأ ان ــم ن ـــــوختال ف ب�ببـــــس ــا�ضــرطو، لم ـــإال جارف ــي ف وأا ال�نجــس نــم ةزاجإال ــي ف

اخ�س هجوب ـــذ كل يــو�سح ــــــاقال. نون ــي ف اهيلـــع نلمــــا�سو�س نيرخـــــآال ال�ءانجــس قـــوقح ــــب�س فن ــــــتي نوعتم ام ةداع
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85 بناجـــــأال ــس ال�ءانج

مهلهذه اتحيتـــــأ فااذإ ـــــوقعال. ةب ةدم ءاهتنـــا دعب مهدرط ررقلمــــا ــم ن ــاك ن اذإاو ــورعم ف نــــاونع ـــدل مهي نكـــي ــم ل
اذإا
ددعــال ـــــس ي�اولمكت ــأ ان ي�اوعيطتـــــس لــم اذإا ةيلمعـــــال ةيحـــــانال نــم ــر ــــا�ض ابلم ــرغ ي ـــــــل زييمتل ــح �سةي ـــي نوعق ام ابالغــــف رفـــال�س،
تــارارق ــي ف ــــا داتعلم ــي ف ـــــــال زييمت ــن�س ف ــو رهظي ــا�ضــرطو. لم الجارفــإ ل ـــؤ يومهله يـــذال ال�ءانجــس، جمارب ــم ن بولطلمــــــا

ـــأ. الق ــأ انم ــــــايوتس مو�ت ةحار ـــأ اثرك ماظن ــاذ ت ةحــــوتفم ــوجس �ن ــي ف و�سمهــع

4 فـــال�سل

مهع و�ص ــن تحــو�صي ـــأ البناج ا ال�صءانــج ــع ن ــا�طوشــر لم الجارفــإ ا لـــــــيزابرال:

نونــــــاقال ــي ف ـــع اهيل نلمــــا�سو�س ــــا قوقلح ــن�س ف بناجـــــأال حنــم نــم اقـــال�سي ــــم عني يئانلجـــــــا ــــــاقال نون ــي ف ـــاع قئ ـــه كان ــل�س "ي
ـــــــاقال نيون و�سمهع ــــس ــح�ين ت وأا ــرطو ــا�ض لم ـــإال جارف ـــــرظنال، ةي ةيحــــانال ــم ن بناجـــــأال، حنــم زوجي ـــذ كل ــــو يلع ـــــــــيزا. البينيل لــل�ءانجـس

ــــانال ةيح نمــو ال�نجـس(. جراخ اردالو�ةس ـــالب لمع ــف هي ي◌ُ �حمس حـــوتفم وأا حـــوتفم �سهب �نجــس اإل ـــم قلغ �نجــس نــم مهلقــــن
ــأ )اي

ددع ــي ف قـــال�سةا ــم ن اددع◌ً  نكلــــو اوبرهي، ــأ ان نــم ــوخ◌ً اف ــــــــاقال ةينون ـــــاوفال دئ هذه بناجـــــأال حنـم مدع اإل ــأال رم يهتـــــني
ـــــال، ةيلمع

ــرطو ــا�ض لم ـــإالب جارف و�اوحمس ــــإال قالط يلــــع ـــــاق نيون ــرغ ي ـــذ كل اأن ــــع يل ــراو اأ�ض اينــــاراب، ولةي خو�سو�سا◌ً  ـــــال، دلب ــاي ولت
نــم

و�سمهع.")اأ( ــــو�ينــــس حتب ـــالو�ءاس ن الجـــرال ـــــوأ اكئل ــع ن

Dr Julita Lemgruber, Director, Centre for Studies on Public Security and Citizenship, Universidade Candido )أا(

.Mendes, UNODC Expert Group Review Meeting, Vienna 18-19 October 2007

ـــــدالو ني ةفـــــــاقثال 6-2

ةنيعــــم و�ضــرطو اخ�س ماعطو ــــل ةدابعل ـــأ انكام لثــــم حجرأال، ــــع يل اخ�سة تاجايتحـــــا بناجـــــأال ال�ءانجــس ــدل ي
يلــــع ــب�ةطاس ب ــا اوداتع ابمــر امهنـــأ امك ال�نجــس. ــزن ءل اةيبلغــــــأ نيــــد ــع ن فلتخـــــي دق يـــذال ـــــد مهني ب�ببـــــس ــــــل، ةفاظنل

ـــث ةفاق ــم ن ــأا ي - ال�نجــس ــب دل ةفاقـــث ــع ن امــاتم◌ً ةفلتمــــــخ ـــإل ااهي نومتــــــني ـــــال يت ةفــــــاقثال ـــت نوك ابمــرو فلتمـــــخ
ماعط

ــاك ؛ف ــرغ ي ـــادم قلم ــس ـــــال�ي فن ــدال مع ـــي نوك ابمـــرو الثــــم. ــوروأ ااب ــي ف ــــادرف ةين ةفاقــــث اإل ــس واآ�اي اايقيرفـــــــأ ــي ف ــامج ةيع
ةيفللخـــــــاب ةمــدعنم وأا ـــــق ةليل ــرعم ةف ــوس �ي ـــدل مهي ــس ــل�ت ي ال�نــوجس ــي ف نولمعــــي ـــــذال ني ــــــس فنـــــال�يني ــــأال ءابط اإن

اذإ
مهتاجايتحـــــــابو. ــم�سمها رل ــــــــاقثال ةيف

تاعاملجــــاو ـــــا ةيموكلح ــرغ ي تامظنلمـــــــاو ال�نجــس ةرادإا ينــــب ـــــواعتالب ن التاجـــــايتح هذه عب�س ـــــت ةيبل نكيمـــــو
ــــئزج. ةي ب�سةرو اإل عب�ساه ةيبلــــــت نكيــــم ل ينـــح ــي ف ـــــأال، ةيله

الجارفــإ ا دعب ــدالو مع الجارفــإ ل الدادعإ ا 7-2

ـــــوغلال ةي زجاولحا ــأل ن ـــع مهن الجارفــإ ل ــــاك◌ً ايف تايهــأال ــــــؤوم ينله ــرغ ي بناجـــــأال ال�ءانجــس ـــي نوك ــأ ان حجرلما
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نــم
قــن�س ــــس بــو�بب اهدوجو، الح ــي ف ـــإال، جارف لبجما ــر ــح�ساي ت ال�ءانجــس جمارب ــي ف ـــاتر ال�سك ــم ن ـــــم مهتعن ابمــر
بناجـــــأال ـــي نوك ل ام ابالغـــو◌ً  ـــــا. يلحلم ــــاب عمتجلم �سمهتــــال عطق ــم ن ــع هن بتــــــتري امو ــــــب مهتالئاع الت�سالت

ـــع. اهيل ــو لحـا�سل ــي ف ـــــوأال ةيول مهل يطعـــت ل وأا ـــولس ال�ك ــــارمو ةبق ةيـــاعرال تامــدخ يلــــع ــو حلــل�سل ــــــؤ موينله

الجارفــإ. ل الدادعإ ل جمارب
ي

ــي ف الل�سكـــاتر بالغــــال ــي ف ــــا مهرايتخ يرجي الف ال�ءانجــس ليحـــرت ررقــت وااذإ

ل ام ابالغــــو ــل. أال�سي مهــدلب ــي ف امهبراقــــأ واغالبــــإ الل�دادعتــس �سلـــيئ تقــــو ــوس �ي امهمامــأ ـــي نوك ل ام ةداعو
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مهل معــدال يمــــدقت لجــأا ــم ن ــل أال�سي ـــــال دلب ــــاطلس و�ت ال�نجــس دلــب ــــاطلس �ت ينــــب ــت نواع وأا ال ــا�س ت ـــه كان ـــي نوك
ـــإال. جارف دعب

ــــــايتحالا تاج ددعت 8-2

ــــك يرث ــي ف ــــا ةطرفلم ــــــــم مهليثت ــس ن�ةب ــــس ب�بب ـــيرغ، مه ــم ن ـــأ اثرك ةددعتــم تاجايتحـــــا بناجـــــأال ــل�ءانجــس ل نوكـــت ــأ ان ي◌ُرجح
تاعمتجلمـــــا. مظعم ــي ف ـــــامتجالو يع ــدا ــق�سي الت يمهتـــــو�سمه ــوجس ال�ن مظن ــم ن

مقافــــت ينعــــي امم اةينثــــــإ، وأا ـــرع ةيق اتايلقـــــــأ اإل بناجـــــأال ال�ءانجــس يمتــــــني ــأ ان ي◌ُرجح ام ـــأ اثرك ـــذك كل ــو◌ُرجح ي
اإل ــأ ال�اسن اذهب عوجرال ــو◌ُريــج ي الخا�سة. مهتاجايتحــــــاو ال�نــوجس ــي ف هنونـــاعي يـــذال الزعنـــــالو زييمتـــــــال

ــل". أال�سةي ــوع الو�سب ةينثـــــــإالو ةيقـــــرعال "تايلقــــــــأال نونعلمــــــا 3 فـــال�سل

مدع ب�ببـــــس ـــذو كل نــــــادلبال، عب�س ــي ف ــإالب مادع ـــــع مهيل موكحلمــــا ــم �سن ةطـــرفم بناجـــــأال ال�ءانجــس ـــــــم ليثت ــس ــو�ةب ن
المعــإا قوعــي امم ـــــــالو، زييمت ـــداعال ةل ــرغ ي تامكاحلمـــــاو ـــــاحبم، ينم وأا ــــال�سينيــــــل نق ـــــــــاب ينلثملم ال الت�س اةيناكمـــــإ
ـــــوقعال ةب فيفخــــــت وأا وفــع ــــع يل ــو لحـا�سل اإل ــس ال�يع وأا �سمهد ال�سةردا ماكحـــأال ــي ف نعطــــال ــي ف مهقـــوقح
ــو◌ُريــج ي ــــيرغ. نه ــم ن �سافـــع اأ�سد تارجاهلمـــا تالمـــــاعال فقومــــو ال�نــوجس. ــزن ءل اةيبلغــــــأ عم ــا�ةاواس لم مدق ــــع يل

ــإالب". مادع ـــــع مهيل موكحلمــــا ال�ءانجــس " نونعلمـــــا 8 فـــال�سل اإل ــأ ال�اسن اذهب عوجـرال

◌ّ◌َحة ال�س المــج ــي ف ةيـــاعرال اإل ـــدل مهي ةجاح روهظ ــخ رطل ـــيرغ مه ــم ن ـــأ اثرك ــو رعم�سن بناجـــــأال ال�ءانجــس اأن امك
ــو◌ُريــج ي بـــــركالو. زييمتـــــــالو الالزعــن يهـــو ــــــــاقال، نيون و�سمهـع ــع ن ــان ةتج ــــابس أل�ب ـــذو كل الب�نجــس، لقعــــالية
ــــالية". لقع
◌ّ◌َحة

ال�س المــج ــي ف ةيـــاعرال اإل التاجـــــايتح ووذ ال�ءانجــس " نونعلمـــــا 1 فـــال�سل اإل ــأ ال�اسن اذهب عوجـرال

ةيلـــــودال يرياعلمــــــا -3

ال�صءانــج ةلمـــاعلم ـــــدال اين ـــــذومنال ةيج ةدحتلمــــا ــأالا مم دعاوق

بـــــاقعالو الن�سطاب

مجــترم. قـــيرط ــع ن هعافــد رعب�س انكممـــو◌ً ، �◌ًايروضر ـــذ كل ـــي نوك ينـــح لــل�ينجــــس، ي◌ُ �حمس )3( -30

نيـــــدال

اذهل ــــم لثم ـــــت ينيع ررقي وأا ينعــــي ـــــدال، ني ــن�س ف نوقنتعــــــي ـــــذال ني ال�ءانجــس نــم ــــاك◌ً  ايف اددع◌ً ي�سم ال�نجــس ــاك ن اذإا )1( -41
فــــورظال ـــــاكو تن ـــذ كل يبر ــس ال�ءانج ددع ــاك ن اذإا تقـــــوال ــك ل ــــل لمعل ـــــــــال ينيعت اذه نوكـــي ــأ ان يغبنيــــــــو ـــا. ةمهلم هذهل ــؤوم له ـــــدال ني

هب. ت�حمس

ــاك ن املــك ــي، موق ــأ وان ماظتنــــاب ــاول ال�ست ميقـــي ــأ ان 1 ةرقفلـــــل ً◌اقفو هنييعــــــت ارارقــإ ــم ت ـــذال ي وأا ــــــا ينعلم ــــــل لثممل ي�حمس )2(
مهل. ــاعر ةي هنيـــد ــأا له ــم ن ملـــل�يننــــــوجس اخ�سة تــــارايزب ــس◌ً، انــم�اب ـــذ كل

وه اذإا ً◌ايلك ال�ينجــــس ــأار ي ــترحي م ـــذ، كل ـــــاقم لب ــــو في نيــــد. ــأل ي ــؤ ــاوله لم ــــــاب لثملم ال الت�س نــم �ينجـــس أاي
هل. ــزب ةراي ينيـــــد ــــم لثم ي

ي◌ُحمر ل )3(
مــايق ــــع يل ــا�س ترع
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ــي ف ةماقلمــــا ــاول ال�ست حب�سرو ـــــــدال ةيني ـــايح هت ورف�س باءادأ ناكمـــــإال، ــي ف ـــذ كل نوكـــي ام ردقــب �ينجـــس، لكـــل ي◌ُ �حمس -42
هتفئـــــاط. اهب تاذخأ ـــــال يت ـــــــدال ةيني ةيبـــــــترالو ــاع ال�سرئ ــــك بت ــــو ةزايحب ال�نجــس،

يجرالخـــا ـــاعالب لم ال الت�س

ـــل ةلودل ــــالو�سينيـــــل نق امولبــــــدال�ينيــــــس ينلثملمـــــــــاب ال تـــالل�س ـــــس ـــال�تاليه ت ــم ن لـــوقعم◌ً اردق◌ً  يبنجـــــــأال ال�ينجــــس
◌ُيمحن

)1( -38

ااهيـــإل. يمتـــــني يتـــــال

ويمــدعو ــــــوئجالالو ن ـــــال دلب فــي ــق�سنويــــل ن وأا ــــد�نــــويس امولب ـــــولثمم ن اهل ــل�س ي ــود ل اإل نومتنلمــــــــا ــس ال�ءانج
◌ُيمحن

)2(

ةيلــــود وأا ةينطــــو �ةطلـــس ــأ باةي وأا م�سمهلحــا ــاعرب ةي ــــــا ةفلكلم ـــل ةلودل ــس امولبـــــدال�ي لثملمـــــاب ال تـــالل�س ــــامم ةلث ت�تاليهـــــس ــس، ـــا�ةي نلج
أال�ساخ�س. هوؤلء لثــــم ــامح ةي ــم اهتمه ـــت نوك

نقــــال�ةيلــــص ــــــل تاقالعل ــــــف انيي ـــــــا ةيقافت

36 ــا ةدالم

ةدفولمــــا ـــودال ةل ــاعرب اي ال الت�س

ةدفولمــــا: ـــودال ةل ــاعرب اي ـــــــا ةقلعتلم ــل ــــال�سةي نق المعـــأال رامم�ةس ــرس ــت�ي ي ــي ف ةبغــر -1

ــــب�س فن ــــا ةدفولم ـــودال ةل ــاعر اي ــــــو عتمتي ةيرحــب، ـــــــــاقيو مهنولب ةدفولمــــا ـــودال ةل ــاعرب اي ــــل ــــال�سنوي نق نوفظولمـــــا ــي�سل ت )أا(
؛مهتلبــــــــاقمو ـــودال ةل هذهل ــــال�سينيـــــل نق ينفظولمــــــــاب ال الت�س ــي ف ـــا ةيرلح

اذإا تايرخــأ، ــودب ن ــــا، ةدفولم ةلودلـــل ــل ــــال�سةي نق ـــــال ةثعب باراطخإ ااهيـــإل ــــا دفولم ةلـــودال ــي ف تخلمــــا�سة ــــاطلس ال�ت ــت موق )ب(
قــاطن ــي ف رخآا ــك �سل باأي زجتحـا اذإا وأا اليطــــــايتح بلحـــا�س ــر نه وأا ال�نجــس ــي ف اعدوأ وأا ةلـــودال هذه ــاعر اي دحأا ــــع يل ــق�س ب
وأا ـــع هيل ـــــا�س وبقلم ال�سخ�س نــم ــل ــــال�سةي نق ــــــالب ةثعب ال ــا�س ت أاي و ـــذ. كل وه بلطــــي ــأ ان ــرط ــو�ض ب ــل ــــال�سةي نق تخــا�سا�س ــاد ةرئ
ــــو بجي تايرخــأ. ــودب ن ــــاطلس ال�ت هذه اوب�ةطس ــــبي غل ــأ ان بجــي زاجتحـــال وأا اليطــــــايتح بلحـــا�س ــر نه وأا ال�نجــس ــي ف ــدولما ع

تا؛يرخــأ ــودب ن ـــــرفال ةيع ةرقفـــــال هذه ــي ف اهيلـــع نلمــــا�سو�س ــب هقوقح ينعلمــــــا ال�سخ�س بخــت ــأ ان ــــاطلس ال�ت هذه ــــع يل

اليطــــــايتح بلحـــا�س نهــر وأا ال�نجــس ــي ف ـــي نوك يـــذال ــــا ةدفولم ـــودال ةل نطــاوم ــز ةراي ــي ف قلحـــا ـــــل ــــال�سيني نق ينفظوملــــــــل )ج(
ــاعر اي نــم ــأا ي ــز ةراي ــي ف قلحـــا ــأ�سا◌ً  اي مهلـــو انونــــاق◌ً . هنــع بونـــي ــم ن رمأا بيــــــــترتو هعم ــس ــــرالو�ل ات ـــــدحتال ث ــــو في زاجتحـــال اوأ
�سردا، مكح ــــع يل ــب ءان مه تخــا�سا�س ــاد ةرئ ــي ف زاجتحـــال وأا اليطــــــايتح بلحـــا�س نهــر وأا ال�نجــس ــي ف ـــي نوك ــــا ةدفولم ةلـــودال
بلحـــا�س نهــر وأا ال�نجــس ــي ف دوجولمــا ــــا نطاولم ــع ن ــــاين ةب ءارجإا ــأا ي ــا ذاخت ــع ن ــــال�سنويــــل نق نوفظولمــــــا عنتيـــــم ــأ ان ــــع يل

�ضــر؛ةحا ءارجإال اذه ــــع يل ــا�س ترع اذإا زاجتحـــال وأا اليطــــــايتح

ــأ ان ــرط ب�ض ااهيـــإل، دفولمــــا ـــودال ةل ـــأ واةمظن ينناوقــــــل ــا ةدالم هذه ــم ن 1 ةرقفــــال فــي ااهيـــإل ــا�سرا لم ــــا قوقلح رامم�ةس خت�سع -2
ــا. ةدالم هذه ــي ف ـــع اهيل نلمــــا�سو�س ــــا قوقلح ـــإل ااهي فدهت ـــــال يت ارغــأال�س ــج عيم قيقحتــــــب ــــأالو ةمظن ــــــــاوقال ينن هذه ت�حمس

ـــأ)اأ( البناج ا ال�صءانــج ــأ ب�اصن R (84) 12 مقــر ــص وتــــال�ةي ءارزوال، ـــج ةنل ــوروأ، ااب لمــج�ض

يننطاوملـــــــل ةحونملمـــا ـــال�تاليهـــــس ت ــب عيمج ـــــال ةيلمع ــــانال ةيح نــم ــــــتي نوعتم ل ـــــذال ني بناجـــــأال، ــس ال�ءانج لمــاعي ــأ ان بجــي -13
ناكمــــإال. ردق ــــابوع ال�ست هذه ــم ن ففخــــت ةقيرطــــب ةماع، ب�سةف اأ�سبــع ــا مهزاجتح ــورظ ف ـــــو نوكت

ـــأ)ب( البناج ا ال�صءانــج ةلمــاعم ــأ ب�اصن ــو�تــــايص وت ـــأ البناج ا ال�صءانــج ـــن لق ــأ ب�اصن ـــذونم يج قافتـــــا
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نيـــــــاثال ـــــا قفرلم

بناجـــــأال ــس ال�ءانج ــاعم ةلم ــأ ب�اسن ــاي وت�ست

اهدحو. نــج�هتيـــس اأ�اس�س ــــع يل ــوجس ال�ن دحأا اإل ـــــأ ايبنج �ينجـــس الس ارإ� مــتي األ يغبــــــني -1
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ـــــــيردتالو ب لمعـــالو ـــــــال ميلعت ــــع يل ــو لحا�سل رف�س نــم ـــــــــوال ينينط لــل�ءانجــس ام ــن�س ف بناجـــــأال ــس ــل�ءانج ل ــت حات ــأ ان ــــــني يغب -2
ينهلمــــــا.

ــم ن ةزاجإا ــــع يل ــو لحا�سل ــــذكو كل ــل�نجــس، ل ةليـــــــدبال يربـــــــادتال ــم ن ــــس ال�ةدافت أا دبلمــــا ثيــــح ــم ن بناجـــــأال ــل�ءانجــس ل قحي -3
ينينطــــــــوال. ال�ءانجـس يلــــع ــــــت قبطن ـــــال يت ئـــــدابلما ــــل�س فن اقفــــو ال�نجــس، نــم هب خرلمــا�س جورلخا �سرو نــم ـــذ كل ــرغو ي ال�نجــس

ماظنـــل ــس ـــــئرال�ةي ي ــا�س لخاب�سئ ةماع، ب�سةف بــــاتكوة اهنومهفــــي، ــب ةغل ــح�مهس، ب روف بناجـــــأال ــس ال�ءانج امالعــإ ــــــني يغب -4
ال�سةل. ــاذ ت ــــأالو ةمظن دعـــاوقال ـــذ كل ــي ف ــم اب ال�نجــس،

بناجـــــأال. ــل�ءانجــس ل ـــــــدال ةيني تــــاداعالو دئــــاقعال ــا ماترح يغبــــــني -5

ــــع يل كلـــــذكو ــل، ــــال�سةي نق ب�مهتـــــاطلس ال الت�س ــــط بل ــي ف ــح مهق ــــع يل ـــإ، اءاطب ــود ن بناجــــأال، ال�ءانجــس اعالطــإ ــــــني يغب -6
وأا ــس ــــد�ةي امولب �ةطلـــس ــم ن م�ةدعاس ــــع يل ــو لحا�سل فــي ـــــأ ايبنج ـــس �ينج ــر بغ اذإاو وب�سمهع. قلعتـــــت �سةل ــاذ ت ــــامولعم ت

اأي
اروف. اهب ال الت�س ــــــني يغب إ فاهن ــل، ــق�سةي ن

وأا ينيبطـــــــــال ينفظولمـــــــا عم ـــت مهلماع ــع دن اهمهف، ي�نــــــوعيطتس ــب ةغل بناجـــــأال، ــل�ءانجــس ل ةمئــــالم م�ةدعاس ـــدقت يم ـــــني يغب -7
ــي ف اول�تــس�سةرا ـــــــــالو ليثمت الخا�س، ــــأال لك ـــاظنو م الخا�سة، ـــــــــــابيتترالو ت ــواك، ال�سي ــــم لث ــــاس م�لئ ــــو في البجما، ــع ن لمــا�سوينلـــــوؤ

ـــــــدال. ةيني امهرومــأ

ةمـــزالال رفـــال�س ــك ل يرفوتــــــب ـــذو كل ةيلحلمـــــا، ةيعمتجلمـــــا ــــــوالو تالك باأ�ضــرمه بناجـــــأال ــس ال�ءانج ال ــا�س ت ــرس ــت�ي ي ــــــني يغب -8
رمحــأال ــــل ال�سبي ـــج ةنل لثــــم ــــاس، ـــإال�ةين ن ـــــودال ةيل ــــــل تامظنمل رفـــال�سة اةحاتــإ يغبنيـــــــو ال�ينجـــس. ـــــاوبم ةقف ــس، ــاو�ةل ارلم ـــــل تارايزل

بناجـــــأال. ال�ءانجــس لــم�ةدعاس ـــــودال ةيل

فقـــو عم اماكحأ �سمهد ــرد �ست نيـــــذال ينمرجلمـــــا يلــــع ــا ــرف إال�ض ــأ ب�اسن فارطــــأال ةددعتمـــو ــــــث ةيئان ـــــــا تاقافت ــع دق ــإ ان -
9

نومرجلمــــا اههجاوي ـــــال يت ــا�سلكـــا لم لـح ــي ف إال�ماهس ــز ةداي اإل ــدؤ يوي ــأ ان ــــم نكي ـــدعاس، مو�مهت ــرطو ب�ض ـــع مهن ـــا جرفلم اوأ
ذيفنتــــــــال

بناجـــــأال.

ءارزوال. باونــــل 374 العـــامتج ــي ف 1984 نـــاريزح/هينـــوي 21 ــــب خيرات ءارزوال ـــج ةنل اهتـــــدمتعا )أا(

A/CONF. ،1985 ـــــسب ـــــأ/�متب الولي 6 - ــآ/اغأ�طـس�س اب 26 ــــــإ، اايالطي وناليـــــم، ينمرجلمـــــا، ةلمــاعمو ةيمرلجـــا عنلــــم ال�عبـــاس ةدحتلمــــا ممــأال مورتمــؤ )ب(

.1985 ـــــأ ــاس/اليرب ــن�ن ي 25 ،121/10

بناجـــــأال ـــا ةانلج تاجايتحـــــل ــــاجتس ال�ةب -4

ــــزاجتحالا ةي ــغ ي ـــاو تاءازلج يبـــــــادتال 1-4

ــــك يرث ــي ف بناجـــــأال �سد ـــــــاقعال ةيب ـــــــادتال يرب ــازت دي ــأ ب�اسن ،1 ءزلجــا ــي ف اهركذ ءاج ـــــال يت ــاو ال�سلغ اإل
ــا إالب�سةف

زاجتحـــال. دعب ـــيرغ مه ــم ن ـــأ اثرك ــــابوع �ست ــأ�سا◌ً  اي بناجــــأال ــــــادلبال،هجاوي ن ــم ن

ــي ف رظنــــال ــع دن الرابتــــع ــي ف يونوذخــؤ ل ـــأ امهن بناجـــــأال ــوجس ال�ن ــزن ءل ددع ــي ف ال�ضــرعي العــــافتر ــــابس اأ�ب
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ــو نم
ـــذو كل ـــأال، ماكح اإ�سراد وأا اليطــــــايتح ـــا�س بلح ـــــرم يتلح ــي ف �ءاوس الةيـــزاجتح ــرغ ي تاءازلجـــاو يربـــــــادتال رف�س
ــــاوم ينط عم ــا�ةاواس لم مدق ــــع يل ــــب ةالفك الجارفــإ ل ينلهــــــؤوم ــو ــيبن تع ل ـــأ امهن امك مهبـــوره. ــم ن ـــا فولخ ب�ببــــس
اإل ــــا مهماكتح يلــــع ــق دوي ــت�س رف دق امك ــــــاق. ةينون ب�سةرو لمعـــال لثــــم ــــأ ــــلاليه تل ــــس ــا�ةقب لم ال�ضــرطو ب�ببــــس ـــــال، دلب
ــــع يل ملــل�ةدعاس ــــا ةيعامتج �ستاكــــب دوجو مدع ب�ببـــــس ـــذو كل اليطــــــايتح، ـــا�س بلح نهــر نونوكـــــي امـــدنع ـــال�سءا ق

ــــــــاقال. ةينون ـــوقح مهق ــرعم ةف مدع ــــس ــو�بب ب مهب ال الت�س ــــس ــو�ليه ت ـــــاحبم ينم ــــاعتس ال�ةن
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ــو نم ،2 ءزلجــا ــي ف ءاج امك بناجــــأال، ال�ءانجــس مظعلـــم ــس ـــالب�ةب ن ادج اق�◌ًايس ابــــاقع◌ً  ــيب تع ـــا�س بلح ــأل ن
ارظنـــو◌ً
ةالع ف ــــادت يرب و�سع اإل ةجالحا وعدت ةيئانلجــــــا، ـــال ةالدع ماظن ــي ف ـــــــال زييمت مدع أا دبلــــم ـــــال يلمع قيبطتـــــــــال
لجـأا
بناجـــــأال �سد ـــــــال زييمت بنجتـــــل ـــذو كل ماكحـــأال، اإ�سراد ــأ ب�اسن اهل ـــــاقم ةلب ةيهيجــــوت ــــدابمو ئ ال�نجــس ــع ن
ةليــــدب
يلــــع ةالح ــك ل عم ـــــاعتال لم يغبنيــــــــو ـــــع. مهيل ـــــا يلحلم ــــا عمتجلم ــي ف ــــــادتو يرب تــــــابوقع رف�س ـــإ اناكم ــي ف رظنــــال ــع دن
ـــزاجتح. الةي ــرغ ي تاءازلجـــاو يربـــــــادتال ــم ن ــــس الل�ةدافت بناجـــــأال ــــأ اةيله ــأ ب�اسن ــاعال ةم ــا الاتــرف�ست بنتجــــــو ةدح

يلــــع ــق دوي رفـــو�س ـــــم، ةمظتن ــــاترف ت ــــع يل ةيئانلجـــــــا ـــال ةالدع ــــاطلس �ت امامأ لحـا�سرو �ضــرط ـــذ كل ي�سلــم دقــو
ــــب ين نــم يلحلمـــــا، ــــا عمتجلم ــي ف ــــــــــــركإلال ينينوت ـــــاو ةبقارلم رالو�سد ـــوهال، ةي قئــــــاثو وأا ال�رفـــس زاوج ــــس تــو�ميل ــــــــال، لقنت

يرخــأا. �ضــرطو

UNODC Handbook of Basic نونعلمــــــا: ليلـــــــدال اإل عوجرال يجــري ــأ، ال�اسن اذهب ــادا ارإ�ست ــــع يل
ــو حللـــو�سل
ــس أال�اس�ةي ئــــــدابلما ـــــد )ليل Principles and Promising Practices on Alternatives  to Imprisonment

ـــا�س(. بلح لئــــادب ــأ ب�اسن ةدعــاوال ـــاو�تــاس راملم

يلمـــحا لمــا�صيننـــــوج البناجــــأ ا ـــن لق 2-4

4 فـــال�سل

ـــأ)اأ( البناج ا ال�صءانــج ةلمــاعم ــأ ب�اصن ــو�تــــايص وت ـــأ البناج ا ال�صءانــج ـــن لق ــأ ب�اصن ـــذونم يج قافتـــــا

ـــــــافطتقم] [ت

ــوأ الل ا ـــــا قفرلم

ةماع ــــدابم ئ اوأال-

اإل مهنادلــــب جراخ ــب مئارج يننادلمـــــــا أال�ساخ�س ةدوع تــب�ليهــــس ـــــل ينمرجمل ــــامتج اليع ال�رارقتــــس ةداعإا ــج ت�سعي ــــــني يغب -1
ةنكمـــم. ةلحرم ـــأ ابرق ــي ف ـــذو كل اهب، ـــــع مهيل ـــا موكحلم ــا ددلم قيــــل�ساو ــف، اهي نوميقـــــي ـــــال يت وأا ـــايس نــج�اهت ـــي نولمح ـــــال يت ــــــادلبال ن

ـــــواعتال. ن ــم ن ردق اقــأ�سى اليرخــأ ل ــــت حيت ــأ ان ـــــــــودال ينتل ــم ن لكـــل يغبــــــني ــــس، �فل الــم اقفــــوو
[...]

ةرلحا. ال�ينجــــس ـــاوم ةقف نــم ققحتـــــال رف�سة ةذفنلمـــــا ةلودلـــل حاتــت ــأ ان يغبــــــني -7

[...]

ةلـــودال ــي ف يرخــأا ةرم مكحلـــل، ــا�سةرد لم ـــودال ةل ــي ف �سهد �سرد مكح ذيفنتــــــــل لقــــني يـــذال ال�سخ�س مكاحي ــأ ان زوجي ل -13
اهـــــذيفنت. مزتعلمــــا ـــــوقعال ةب ــي ف �اببــــس ــاك ن ـــذال ي ـــــال لعف ــن�س ف ــــع يل ةذفنلمــــــا

نــم ي

ـــإ الةيئارج ا ـــــــــاميظنتال ت ــــاثا- ين
[...]

ــي ف ق�ساها دق ـــع هيل ـــا موكحلم نوكـــي ـــــال يت ـــا ةيرلح نــم ـــا نامرلح ةدم ــاك لم ــــــاهنال ةيئ ـــــوقعال ةب ــم ن ي◌ُخ�سم -18
ـــــــــودال. ينتل
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ـــج. ين
�س

ال

ةالح ــي ف روهدت اإل الوحـــأال، نــم الح أاي ب لقنــــــال، ــدؤ يوي األ بجــي -19

،1985 ـــــسب �متب ـــــأ/ الولي 6- ــآ/اغأ�طس�س اب 26 ـــــإ، اايالطي وناليـــــم، ـــــا، ينمرجلم ةلمــاعمو ـــا ةيمرلج عنلــــم ال�عبـــاس ةدحتلمــــا ممــأال مورتمـــؤ )أا(

.1985 ــاس/اليربـــــأ ــن�ن ي 25 ،A/CONF.121/10
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اخـال�سة التاجـــــايتح ــوذ ي ــس ال�ءانج ــع ن ـــــد ليل 90

ــي ف بغــر اذإا ـــــوقعال ةب ةدم قــل�سءا ــل أال�سي هدلب
إال

ــــل هلقن رفـــال�سة يبنجــــــأال ال�ينجـــس ءاطعإا بجــي انكمـــأ، اذإاو

الجامدن ةداعإا يلــــع ــا�ةدعاس لم اإل فدهي ـــوأال ل ــأل ن "ليحـــــــترال" ــع ن امــاتم◌ً فلتخـــــي
ــــــال" "لقن ن

ـــو ظحالي ـــذ. كل

اإل ــا ي�سف ايبــــــاقع◌ً  ــــدت◌ً  ايرب ــيب تع يرخـــأال اأن ـــح ين ــي ف لــل�نجــس، ال�سةرا راثـــآال نــم ـــــــو للقي ةانجلـــل ــــامتج اليع

ينعلمــــــا. ال�ينجـــس ــع ن امغر تاللحـــــا ابلغــــأ ــي ف ــــــو ذفني الب�نجــس مكلحـــا

ـــــــافلتمخ ن ــاعون ن كــــانهو ال�ءانجــس. لقنـــــل ةدهاعم ــــع يل وقعا دق نــــــادلبال ـــي نوك امــدنع ال�ءانجــس ـــن لق نكيمـــــو

ةددعتلمــــا ـــاف تادهاعلم ـــــودال. لي ــــوتس ــا�ي لم ــــع يل ال�ءانجــس لقنــــل اأ�اس�اس◌ً ــك ت�سل ـــــال يت ـــــــت التايقاف وأا ـــا تادهاعلم ــم ن

موكحلمـــا أال�ساخ�س ـــن لق ــأ ب�اسن ــوروأ ااب لمــج�س ـــــــا ةيقافت لثــــم ــــــادلبال ن ــم ن ددع ــــب ين ةينونــــــاق ـــــــا تاقافت ــه ي ــــأال فارط

نادلـــب ططمخ يرخـــأال فارطــــأال ةددعتلمــــا ـــا تادهاعلم ــو نم ــك. ادن ت�سلــم ــب◌ً  ادل 44 وحن اهيلـــع وقع ـــــال يت ـــــع مهيل

ق�سءا ــأ ب�اسن ــــــأال ةيكيرم نــــــادلبال ـــــــاو ةيقافت نادلـــب، �ةعبـــس هيلـــع وقعت يـــذال ـــــــا، يننادلم ـــا ةانلج لقنــــل ثلونمــــــــوكال

ـــا تادهاعلم إان ف ـــذ كل نــم ـــال�س كع ــــو يلع ـــب.)111( نادل �ةتـــس اهيلـــع وقتــع ـــــال يت جرالخا، ــي ف الب�نجــس ـــــوقعال ةب ةدم
اخ�سة.)112( تاجايتحـــــا ةيبلتـــــــل اخ�سة �ضــراطو◌ً  ــم ــت�سن ت دقــو ـــــدلب ني ينــــب ـــــــا تاقافت يــه ةيئــــــــانثال

ق�سءا ــي ف ــــر هتبغ ــع ن ال�ينجـــس عيب ــأ ان بجــي ــــامتج اليع الجامدن ةداعإا ــي ف اديفــــم◌ً  ـــــو نوكي ــــــال لقن ثــدحي يتحــــو

ــــــال لقن ــــع ةيلم ت�مــدختس األ ي�سنــم ــــــال لقن ــــع يل ال�ءانجــس ـــاوم ةقف او�سطـــاتر ــل.)113( أال�سي هدلب ــي ف ةبـــــوقعال ةدم
ـــــا.)114( ينمرجلم تــل�ميلـــــس قــمنةع ــــس وك�ةلي وأا ال�ءانجــس درطل ــــس وك�ةلي

ةمكــامح ةداعإا المتحــــا ــأا ي ــــــترم، ين مرلجــا ــاذ ت ــع ن ةمكاحلمـــا رطخ ـــه كان ـــي نوك
◌ّىل

اأ ــــــال لقن �ضــرطو مهأا ــو نم

ــزلم ةم ـــل مكحل ـــــا ةذفنلم ـــودال ةل فاإن ـــذ كل اإل ــا ــــو�سةف إالب ــا. مرلج ــن�س ف ــع ن يرخــأا ةرم ـــع هيل مكلحـــاو ـــس ال�ينج

يلــــع اأ�سد بــــاقع رف�س زوجي ــو ل يبنجـــــــأال. ــــا ـــال�سيئ ق مكلحـــا ــم ن ــم◌ً �سان وأا �ضــرةحا ـــس ــا�ةدمت لم ـــــاقوالب عئ

ــــــــا ةيقلتلم ةلودلـــل ــو زوجي الثـــم(. ال�سةقــا الغ أال�س ( اهعون ثيــــح ــم ن ــو ل ـــــوقعال ةب ةدم ــوط ل ثيــــح ــم ن ل ـــس، ال�ينج

.)13 مكلحـــا يجـــــذومنال، )القافـــت ورفلمــــا�سة.)115( ـــــوقعال ةب فيفخــــــت ـــذ كل عم

ـــــالو يت ــوجس، ال�ن ــي ف بناجـــــأال ال�ءانجــس اههجاوي ـــــال يت ــــا إال�سةيف ــــابوع ال�ست نــم ففخـــي ــــــال لقن اأن اوال�سح ــو نم

بناجـــــأال ـــن لق ــي ف ــــال رظن ــــو بجي ــــا. عمتجلم ــي ف مهجامـــدنا ةداعإا ــــع يل ي�دعاس واهنـأ ،2 ءزلجــا ــي ف اهركذ درو

يمـــدقت ــــو بجي مكلحـــا. �سرود دعب نكمـــم تقـــو ابرقـــأ ــي ف ـــذ، كل ــي ف اوبغــر اذإا مهـــدلب، ــي ف ـــــوقعال ةب ةدم قــل�سءا

ي�اوعيطتـــــس يتــــح ــــــل، لقنل ةينونــــــــاقال راثـــآال ــو نع ــــــال لقن ــــط بل ــي ف ــح مهق ــع ن لــل�ءانجــس اوالو�سةح ةلمـــــاكال ــــــا تامولعلم

.)6 مكلحـــا ـــــذومنال، يج )القافـــت و�سمهــع ــأ ب�اسن وردم�س رارق ــا ذاخت
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Foreign Prisoners and International Transfers, 21st APPCA Conference of Correctional Administrators. )111(

(www.apcca.org/Pubs/21st/agenda2.htm)

ــن�هس. ف عجرلمــا )112(

ــي ف يننادلمـــــــا ال�ءانجــس لقنـــــب ال�حامس ــــع يل يبـــــوروأال ــح الدات ــي ف ةيلخـــــادالو ـــدعال ل ءارزو قفــــاو 2007 ــا �سطاب/فبري 15 ــي ف )113(

ــا �سطاب/فبري 16 نايــــدراغال، )�سةفيــــح أا ــــا دبلم اذه فالخـــي امم ــــــاوم، مهتقف ــود ن ــل، أال�سةي ــــب مهنادل ــي ف ـــــوقعال ةب ةدم قــل�سءا ـــــوروأال يب ــح الدات
(www.guardian.co.uk/guardianpolitics/ مهتبوقـــــــع" ةدم قــل�سءا ــل أال�سةي مهنادلــــب اإل ــس ال�ءانج الس ارإ� ررقــي ـــــوروأال يب ــح "الدات :2007

.story/0,,2014546,00.html)

ال�عبــاس ةدحتلمــــا ممــأال رتمـــؤوم ،Explanatory notes on the model agreement on the transfer of foreign prisoners, note 14 )114(

.1985 ــاس/اليربـــــأ ــن�ن ي 25 ،A/CONF.121/10 ،1985 ـــــسب ـــــأ/�متب الولي 6 - ــآ/اغأ�طس�س اب 26 ـــــإ، اايالطي وناليـــــم، ـــــا، ينمرجلم ةلمــاعمو ـــا ةيمرلج عنلــــم
.26 الحا�سةي ــن�هس، ف عجرلمــا )115(
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91 بناجـــــأال ــس ال�ءانج 4 فـــال�سل

ــوج ال�صن اةرادإ 3-4

ةرادإال او�تايجيتــــــــاترس ــاس ــس�ت �اي 1-3-4

ـــاعال لم ــم ن ــــك ةيرث نادلـــب ــي ف مهددع ــي ف ــرةعي ال�ض ةدايـــزالو بناجـــــأال لــل�ءانجــس ةيـــــربكال ـــــا ةيوئلم نلــــل�ةبــس ارظن◌ً 

ــاس �ايــس�ت ــوجس ال�ن �تــــاطلس ت�سع ــأ ان دب ل اهنــع، ـــــدلحا ثي �قبــــس ـــــال يت ادج◌ً  الخــا�سة ولمهتاجــــــايتح

ةالع ف ــــب ةقيرط �هسال اجامــدنا◌ً  ــــع ال�سةفي ـــــال ةئف هذهل ــــامتج اليع الجامدن ةداعإا ت�سنــم ـــــــــاترس او�تايجيت

ت�ساهع ـــــال يت خلمــا�س�سة ــيرا ــاو�سع لم ةيموكلحـــــا ــرغ ي ــــــا تامظنلم قــتدماه ـــــال يت ــا�ةدعاس لم اأن مغرو مو�ةمـــادتس.

نــم اءزج◌ً نكـــت ــم ل ام ـــادتس، م�م يــرغو دودمح تااهيرثـــأ إان ف ــاذ اهت دح ــي ف قيةم تعــتب ال�نــوجس ــارادإا ت

الةرادإ. ل ةماع ـــــــاترس ا�ةيجيت

وت�سع يتـــــال ــاعال، ةم ةرادإال ـــــــــاترس ا�تايجيت ــي ف اأ�اس�ايــس◌ً ــرا◌ً  ــع�ض ن بناجـــــأال ال�ءانجــس ــاعر ةي ـــت نوك ــأ ان بجيــــو

ــس�ةس ال�اي ــع ن ــــوت ةيهيج ئــــدابم ةرادإال ت�سردهذه ــأ ان بجيــــو ــل�نــوجس. ل ةيزكرلمـــــا ةرادإال ــــوتس م�ي ــــع يل
راملمـــاو�ةس.)116(

ــــوتس م�ي يلــــع بناجـــــأال الب�ءانجــس ـــــــا ةقلعتلم ـــــــــاترس اول�تايجيت ــاس ال�ايــس�ت ــوؤ ل�وسن م�تــس�سرا ينيعتــــــــب المامتـــه بجيــــو
ـــــــــال.)117( ينيعت اذه بناجـــــأال ال�ءانجــس ددع هيــف يبر �نجــس ــك ل ــي ف ــوؤ ال�وسن هذهل ـــــس ــو�ينق نم ـــا رقلم

ال�ءانجــس نــم ــدال مع ـــــت يقل ــم ن ـــــتي اونكم ــــح يت ال�نــوجس، ــي ف بناجـــــأال معدل تــاعوممج ــــك ت�سلي ــي ف رظنــــال بجيــــو

تاعومجلمــــا هذه ــت لمع ــأ ان نكيمـــــو ال�نجــس.)118( ةرادإا اإل بناجـــــأال ال�ءانجــس ــم ن ـــــــابلطال ت ــــــرمتلو ري نيرخـــــآال

بناجـــــأال. ال�ءانجــس ــوؤ �وسن نــم�قــس عم قيثـــــو ــــب نواعت

ــع دن ال�ءانجــس، هوؤلء اةيبلغــــــأ لثتــــــم ـــــال يت ــــــايالج، مهت ــم ن بناجـــــأال ال�ءانجــس يلثمــــــم عم تــــال�سروا ــي ف رظنــــال بجيــــو

ـــــــــاترس. اول�تايجيت ال�ايــس�تــاس �سةغاي

تاجايتحـــــا ـــو جالعت ـــــــوتال ةيهيج ئــــــدابلما اإل ــــس ت�دنت جمارب و�سع ــــع يل ـــج ــو�سمهعي ت ــوجس ال�ن ــــدم يري ــــــح زيفت بجيــــو

بناجـــــأال. ال�ءانجــس

عمج ـــي نوك ــأ ان بجيــــو ــاس. راملمـــاو�ت ـــــــــاترس ال�تايجيت ـــاتنهذه جئ ـــــــو مييقت ـــــدقتل ري ـــــل�س ايقل ــــاق ةلب دعاوق و�سع بجيــــو

ـــــــــاترس ال�تايجيت ــب�ينــــس حت ي�حمس ــم اب بناجـــــأال، ال�ءانجــس ةرادإا �ايــس�تــاس نــم أا زجــتي ل اءزج◌ً  ـــــــو اهمييقت ـــــــــايبال تان

اهقيبطـــــت. تحــو�ينــــس

Going the Distance: Developing Effective Policy" ــي ف .Bhui, H. S ليـــــــاتال: عجرلمــا ــي ف ةدراوال ــي وتــــال�ستاـ اإل ا�◌ًادانتس )116(

and Practice with Foreign National Prisoners", Prison Reform Trust, 2004 and the good example of practices in Wandsworth
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.prison, the United Kingdom

ــن�هس. ف عجرلمــا )117(

نــم ةيمــاظن تـــاعوممج ــــك ت�سلي ــاك ن ثيــــح ــــا ةدحتلم ةكلملمـــــا ــي ف ــاو�ثــرووس دن �نجــس ــي ف ـــــــا لثمتلم ـــا ديلج ـــــا الثلم اإل ت�دنتــــس وت�سةي )118(

نــم ينبــــــت دقــو و2003. 2000 ــاع يم ــــب ين ال�نجــس اذه ـــط اهقب ـــــال يت بناجـــــأال ال�ءانجــس ــوؤ �وسن ــــــــاترس ا�ةيجيت ــي ف ــس◌ً �اس�اي اأ ــرا◌ً  ــع�ض ن بناجـــــأال
Bhui, H. ــا )رظن ــــمدقلما ةـ ملـــل�ةدـعاس ــــــــيدقتالور تاـــــعومجلما هذهل وقـــالي ــدال مع ينخـــــــــيراتال ــــذه ني ــــب ين �ةنــس ــك ل ــرج ت ـــــال يت ـــــــــال مييقت ــــــايلمع ت
S., Going the Distance: "Developing Effective Policy and Practice with Foreign National Prisoners", Prison Reform Trust,

.)2004, p. 15
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نوفظولمـــــا 2-3-4

�ايــس�تــاس ــي ف اأ�اس�ةيــس ــع�ضــر ان ـــــــيردتو مهب ينفظولمــــــــا رايتخــــاب الخا�سة ـــاو�تــاس راملم ـــــــــاترس ال�تايجيت نوكـــت ــأ ان بجــي
ناجـــأالب. ال�ءانجــس ـــــا تاجايتح ةلجاعم اإل فــدهت يتـــــال ةرادإال

بناجـــــأال)119( ال�ءانجــس عم ـــــاعتال لم ــــــك ةيفي ــــع يل ينفظولمــــــــا ــــيردت ب ــي ف قــن�س ــاس اردال�ت ــم ن ددع ــي ف ظحول دقــو
ــــاجتس ال�ةب ــــع يل ينفظولمــــــــا ةردق مدعو الو�ءانجــس ينفظولمـــــــا ــــب ين ــــــافتال مه �ءوس اإل قنــــال�س اذه ــدؤ ــووي ي

طابحــــإالو. ةقثـــــال مدع واإ�سةعا بناجـــــأال، لــل�ءانجــس الخا�سة ــــــايتحالل تاج

ــــال، مهف ــــع يل ــج تـــالو�سعي بناجـــــأال، ال�ءانجــس باةرادإ ـــــــا ةقلعتلم ــا ـــال�ساي ق ينفظولمــــــــا ــــيردت ب ــم ــي�سن ت ــأ ان بجيــــو
ــــاطلس �ت خو�سو�سا◌ً ـــأال، يرخ ــــــوال تالك عم ـــــواعتال ن ــــارطو قئ الخا�سة ــــــايتحالل تاج ــــاجتس ال�ةب ـــــالس واأ�بي

ةرجهــال.

قـــال�سءا اإل المــــاكتح 3-3-4

ــــذكو كل اهنومهفــــي، ــب ةغل ةينونــــــــاقال ـــوقح مهق ــع ن بناجـــــأال لــل�ءانجــس ــــامولعم ت ال�نجــس ةرادإا قــتدم ــأ ان بجــي
ــــاطلس �ت قــتدم ــأ ان بجيــــو ـــال�سءا. ق اإل المـــاكتح ــــع يل ت�مهدعاس ـــــال يت تامظنلمـــــــاب ال الت�س افتــــو�سلــي ــــــا تامولعلم
ـــامح، مهيم وأا ةينونــــــــاقال ــا�ةدعاس لم قــتدم يتـــــال ـــــــا تامظنلم اعأ�سءا ةلبــــــاقلم بناجـــــأال لــل�ءانجــس ت�تاليهــــــس ال�نجــس

تاعـــــامتجال. هذه اءانثــــأ �ةيروضــــر ــــاك تن اذإا ــوف ال�سةي ةمجــــترال رفوتـــــو

ـــا ةديلج ــا راملمـــا�صت
اكيجلـــــب)اأ( ــي ف ـــأ البناج ا ــل�صءانــج ل ـــــاق ةينون ــــامولعم ت ــارود ت

ـــإ اةيمالع ــارود "ت ـــــــــال ةيكيجلب ال�نــوجس عب�س مظنـــت ةينونـــــــاقال ـــإال تاءارج ــع ن تامولعلمــــــا نــم ديــــزبم ال�ءانجــس ــوزت دي لجـأا ــم ن
ــامح. نوم يداهم ق بناجـــــأال" لــل�ءانجـس

.Femke Hofstee-van der Meulen, information based on EU Foreign Prisoners Project. www.foreignersinprison.eu)اأ(

ـــــيزوتالو ع ــــن تــــال�سفي 4-3-4

ــم�بــس ان ــــأ اينم ــــوتس م�ي ــــع يل ـــــيزوتو مهع بناجـــــأال ال�ءانجــس ــــن ت�سفي بجيــــو ــــن. ـــال�سفي ت ــي ف ــالة اغلم ـــــج بنت بجــي
ال�ءانجــس. ـــب ةيق ــأ �اسن ـــأ �اسمهن ــح�مهس، ب ــع دن ـــتروطخ مه ــدم ي مييقــــــت اإل ــــس◌ً ا�ادانت

بجــي ــب ل ــف طق ـــــايس نــج�مهت اأ�اس�س ــــع يل امئـــاق◌ً  ال�نجــس ــاس موؤ�س�ت ــي ف بناجـــــأال ال�ءانجــس ــيزوت ع نوكـــي ــأ ان ـــــني يغب ول
ينعــــم �نجــس ــــع يل ال�ءانجــس ــيزوت ع ــاك ن اذإاو ةيلمعــــــال. هذه اءانثــــأ الخا�سة التاجـــــايتح الرابتـــــع ــي ف توذخؤ ــأ ان
وأا ـــــدال ني وأا ــس ـــا�ةي نلج ــن�س ف ــم ن ـــآ انيرخ باأ�ساخ�س ال الت�س ـــــــإ اتايناكم ــب�سل ف ـــزعالب، ةل �سمهروع ــم ن ــــــس �ففخي

EU Foreign Prisoners Project, Results Presentation and Recommendationsو ؛هركذ ــــس �قب عـجرم ،Bhui, H. S. ــمال: ث رظنــا )119(

to Combat Social Exclusion of Foreign Prisoners in European Penitentiary Institutions, Conference 13 September 2006,
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.European Parliament, Brussels, Conference Paper
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اللحـــا ـــع هيل الــم ابرقـــأ زاجتحـــال فــورظ ـــت نوك يتــــح ــاوؤ�س�ةس لم ـــت كل ــي ف ـــإ امهعادي ــي ف ــــال رظن ــــف بجي ــمال، ث ةفــــــاقثال
ال�ءانجــس. ـــــل ةيقب ـــالب�ةبــس ن

ــس ي�له يتــــح اهنم ــــيرق ب ـــاكم ن ــي ف وأا اعــال�سةم ــي ف ـــأ انكام يلــــع بناجـــــأال ال�ءانجــس عــيزوت ــي ف رظنــــال ــأ�سا◌ً  اي ــــــــو يغبني
جرالخا.)120( نــم براقــــأالو أال�ضــرة اعأ�سءا ــم ن راوزال ـــــو لقن ــــال�سينيــــــل نق ـــــــــاب ينلثملم ال الت�س

4 فـــال�سل

ـــا ةديلج ــا راملمـــا�صت
ــــوب)اأ( ادنل ــي ف مهتالئــــــاع ــــب توي ــم ن ــــيرقا ب البناجــــأ ا ال�صءانــج ــإ اءاوي

ـــــارايزال ت ــــس ــل�ليه ت ــق ــرةي ال�ض دودلحــا نــم ــــيرق ةب نوكـــت ــوجس �ن ــي ف ــق ال�ضــرةي اابــوروأ نادلـــب ونطــاوم عدوي ادنلــــوب ــي ف

ــــــاعال. تالئ ــــع يل

.Femke Hofstee-van der Meulen, information based on EU Foreign Prisoners Project )أا(

يجرالخـــا ـــاعالب لم ال الت�س 5-3-4

ةلئـــــاعالب ال اولت�س ال�ءانجــس. ــــج عيمل ــــامتج اليع الجامدن ةداعإا ــي ف �يروضــــر ــع�ضــر ن يجرالخـــا لمـــاعالب ال الت�س
ـــــأ. ايبنج ــب دل ــي ف ال�نجــس ــي ف الالزعــن ــأ ارث فيفخــــــت ــي ف بناجـــــأال ال�ءانجــس ةالح ــي ف ــــل ةياغل مهم أالو�سءاقــد

ــــاطلس ل�ت يغبنيـــــــو امولبـــــدال�ينيـــــس. مهيلثمبــــــــم ال الت�س ــي ف مهقحــب ــح�مهــس، ب روف بناجـــــأال، ــإ امالع بجيــــو
يمـــدقت ــــو بجي اذه، يلــــع �ضــرةحا ال�ينجــــس ــرعي�س ت ــم ل ام اءاطبـــإ، ــود ن ال الت�س اذهب ت�حمس ــأ ان ال�نجــس

هئارجإل. تـــال�تاليهــــــس

ــأ ان ـــــني يغب دلبــــبرخآا، ـــإال ةماق ب�ببـــــس �سابـــع◌ً ارمأا◌ً  وامهبراقــــأ مهتالئاعــــــب ـــــم◌ً  امظتن ــا�سال◌ً ت ال�ءانجــس ال ــا�س ت ــاك ن اذإاو
ــي ف بناجـــــأال قـــوقح ــز ةداي ـــذ كل ي�سلــم دقــو قنــــال�س. اذه ــع ن يوعتلـــــل�س ــــا اإ�سةيف و�لئــــاس ال�نجــس �تــــاطلس ــــت حيت
ــأ الوط ــــارايزب ت الو�حامس تيقــــــــوتال، قــراوف ــارت يع ــاس �تاع فــي تالمـــــاكم ءارجإا نــم ــــــــو مهنيكتم ـــــاهال، فت ا�المعتـــــس
ةيطغتـــــل ـــالم ةي م�ةدعاس ـــــدقتب يم رظنــــال ــــم نكي ت�حمس ــا دراولم ــــاك تن اذإاو ـــــارايزال. ت ددع قــن�س ــع ن ــــــل�س يوعتل

ةيفتـــــــاهال. ـــــــاو تالماكلم ال�رفــس فيالكــــــت

البجما ــــــــو ذيفنت ــوجس ال�ن ةرايــز ــــع يل بناجـــــأال ال�ءانجــس معدت ـــــال يت ـــــا ةيموكلح ــرغ ي تامظنلمـــــــا ــج ت�سعي بجيــــو
عمتجلمــــا تــــامظنم معد ــأ �اسن ــو نم ــل�ءانجــس. ل تامظنلمــــــا هذهب ال الت�س ــــامولعم ت يمـــدقت ــــو بجي ــــا�ةبــس. انلم
ــج عيم ةيبلــــــت ــــع يل ةرداق ةداعــال ــي ف ـــت نوك ل ــــاطلس ال�ت هذه ــأل ن دح، اقــأ�سى اإل ال�نجــس ــــاطلس �ت ــإ اةداف يلحلمـــــا

بناجـــــأال. ال�ءانجــس تاجايتحـــــا

.EU Foreign Prisoners Project, www.foreignersinprison.eu ليـــــــاتال: عجرلمــا نــم )15( وتــــال�سةي حب�بــس )120(
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ةيـــــوغلال ـــــايتح التاج 6-3-4

ـــالب ةغل اوتـــال�سل ــــع يل ـــتردق مه مدع و�سمهــع عم بناجـــــأال ال�ءانجــس ـــــت فيك امامأ ليقــــــارعال اثركـــأ ــم ن

يلــــع ــو لحــا�سل مدعو الالزعــن، لثــــم ــا�سلكـــا، لم ــم ن ــــك يرث ــي ف ـــا يرذلج ــــس ال�بب وهو ال�نجــس، ــي ف ــا ال�سةعئ

ةياغلــــل ـــا مهلم ــم ن إان ف ـــذ كل يلعــــو ــــــافكال. ةي ــف هي ــم اب هحئـــاولو ال�نجــس دعاوق مهـف مدعو تامـــدلخا،

اإل ـــــوغلال ةي زجاولحا ت�اهببــــس ـــــال يت ــا�سبعــا لم ــــــــل ليلقت دوهلجا ــرا ق�سي ــوجس ال�ن ــارادإا ت لــــذبت ــأ ان

دح. اينــــدأ

ــي ف ـــــــم اليثت ثركـــــأال ــــايس ـــا�ت نلج حب�بــس تـــــاغلال نــم ددعب بـــــوتكم ــك ب�سل ـــاولو هحئ ال�نجــس دعاوق رفــوت ــأ ان ــــف بجي

ــي ف ــــا اإ�سةيف ن�خس وو�سع ــح�مهس ب ــع دن ال�نجــس دعاوق نــم ــب�ةخس ن بناجـــــأال ال�ءانجــس ديــوزت ــــو بجي ال�نجــس.

ــــاو ايف �ضــراح ت◌ُ�ضــرح ــأ ان بجــي فااهنــإ اةيبنجـــــأ ــــب تاغل ةبوتكلمـــــــا حئــــاولالو دعـــاوقال رفــاوت ــع ن رظنــــال بــو�ضــرف ةبتكلمـــــــا.

اللحـــا. تقـــا�سى اذإا ـــذ كل دعبــو ــح�هس ب روف ــي اهمهف ــب ةغل �ينجــــس لكـــل

ـــــاغلال ت ــم ن ــومجبم ةع الو�سفــح ـــــايرودالو ت ــــــال بتك ــم ن ــاك ف ددعب ال�نــوجس تـــــــابتكم ظفتتــــــح ــأ ان بجيــــو

ـــاودال رئ نــم ــا�ةدعاس لم ال�نجــس ــــاطلس �ت ــــت بلط ــأ ان ــو زوجي اهنومهفــــي. ــب ةغل اهرفاوتـــب ال�ءانجــس واغالبــــإ ةيبنجـــــــأال

ــأ. ال�اسن اذهب اهمزلي ــم اب ــوجس ال�ن ـــــــابتكم ت ــــل ديوزت نيــــــدلما عمتجلمــــا تــــامظنم ــو نم ــل ــــال�سةي نق

ـــال ةغل ــن�س ف ـــــدحتي نوث ـــــذال ني وأا ــس ـــا�ةي نلج ــن�س ف ـــي نولمح ـــــذال ني ال�ءانجــس ــإ اعادي ناكمــــإال ردق بجيــــو

بجــي امك ــــأ�مهس. افن ال�ءانجــس ــــابغرو ت ـــــأال ةينم ــــــارابتع الت ــاربم ةاع عبــــال�س، عب�سمه نــم بـــــرقالب

ــــك ت�سلي رطخ ــــع يل ــــت يوطن ــس�ةس ال�اي نهذه مغرو ــوس◌ً . �اي ـــارفال غ تقـــو قــو�سءا لمعـــالب مهل ال�حامس

فيفخــــــت ـــــف نكمي ال�ءانجــس، ةيقـــب ــع ن مهـــــزيتم ـــــال يت قـــــراوفال ــإ وازارب ال�ءانجــس نــم ــرف ةيع تــاعوممج

ـــابالو جم نـــأال�سةط ــي ف ال�ءانجــس عيملــــج م�سةكــرا ــــس ــو�ليه ت ــا �سلم ةرادإا ــــولس اأ�ب ــــاب عابت راطخــأال هذه

ــا�ةاواس. لم مدق يلــــع

ــب دل ةغل ملعتــــل ــــوط، ةلي ــم ددب ـــــع مهيل موكحملــــل خو�سو�سا◌ً بناجـــــأال، ال�ءانجــس ــــج عيمل رفـــال�سة اةحاتــإ بجيــــو

ــيل وت ــأ ان نكيمـــــو ــم�ةبـــس. ان ــــــاو تازايتم ــاوج زئ حنبــــم ــو فـــال�سل هذه اإل الن�سمام ــــع يل ــج تـــالو�سعي ال�نجــس،

ةمـــزالال. ـــــردتال�س ي تــاراهم ـــدل مهي ــــت رفاوت ــأ ان �ضــرط ــو، فـــال�سل هذه ــي ف ـــــردتال�س ي نورخــآا �ءانجــس

ــا�سةرو لم واإ�ءادس ةينونــــــــاقال ــا�ةدعاس لم ــي ف بناجـــــأال ــل�ءانجــس ل ةيـــــوغلال ـــــايتح التاج ــارت يع ــأ ان ــأ�سا◌ً اي بجيــــو

ــــاك تن اذإا ال�سةيــوف ةمجــــترال ــــرفوت ي بجيــــو ــواك، ال�سي ـــــايآل وات ــــــدأ تـــالاةيبي الجلمـــاو�س ةيبطــــــال تامــــدلخاو

ــــر. �ةيروض



184

ل�ءانجــس ــوف ال�سةي ةمجــــترال يمـــــدقتل اقيقــــد◌ً ارايتخــــا◌ً بناجـــأا �ءانجــس رايتخــــا نكيــــم ةدودمح ــا دراولم ـــت نوك امـــدنعو

ةمجــــترال. تامــدخ اإل ـــا جاتحلم ال�ينجـــس قفـــاوي ــأ ان ب�ضــرط ــس، ـــا�ةي نلج ــن�س ف نــم ـــآ انيرخ

وأا رالب�لئــــاس اولت�سالت ال�نجــس اإل ـــــارايزال ت ــــأ اءانث ــأال م ـــل مهتاغ اب�مـــادختس ــل�ءانجــس ل ال�حامس ــــو بجي

فتــــاهالب.
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95 بناجـــــأال ــس ال�ءانج 4 فـــال�سل

ـــــدالو ني ةفــــــاقثال 7-3-4

نكيــــم مهتفــــــــاقثو، ـــــــدال ةيني مهتــــــديقع ــع ن ان�سةئ اخ�سة تاجايتحـــــا بناجـــــأال لــل�ءانجــس ـــت نوك ــأ ان حجرلما ــم ن

اهتــاذ دح ــي ف ةمهم اهنـأل ــل�س ي التاجـــــايتح، هذه ةيبلــــــت ــــر ال�يروض ــو نم ــــك. ةيرب ــــا اإ�سةيف دراوم ــودب ن ـــــــت اهتيبل

ـــزعال ةل �سروع نــم ام دح اإل ففختـــــو ـــترحيو، هم ـــــونتالب ع ــــترعي ف ايباجيـــــإ فقــــوم ــــع يل ـــــد ليل اهنـأل لــب حف�بــس

ــــاترغ. اولب

ــا�ةدعاس لم قــتدم ــأ وان ـــذ، كل ــي ف اوبغــر اذإا ــــــد، مهتاناي نــم نيــــد الجرب ال الت�س اةيناكمـــــإ ــل�ءانجــس ل ــت حات ــأ ان بجيــــو

ورفلمــــا�سة ةفــــــاظنال ب�ضــرطو ءافولــــل ــزلي م ام يــــــرفوتو ةال ــل�س ل ـــأ انكام ــب�سي�س خت ـــذو كل مهنيـــــد، ــاع �سرئ ءادأا ــي ف مهل

الثـــم. ـــــع مهيل

ال�ءانجــس عب�س ــــــت فيلك ــأ�سا◌ً اي ـــــو نكيم ــل�ءانجــس. ل ـــــاذغال ةيئ ـــــايتح التاج ةيبلـــــت ال�نجــس ةرادإا ــــع يل بجيــــو

يهطــــال ــي ف ـــا تاراهلم ــوذ ي ال�ءانجــس ــج ت�سعي نكيمـــــو ةينطــــــوال. امهتالكــــــأ دادعإل ــــا خبطلم ــي ف لمعـــالب بناجـــــأال

ــم ن ــأ ادارف ــــب ين يباجيـــــــإال اوتــــال�سل ــــع يل ي�سعج امم ينهلمــــــا، بـــــــيردتال جمارب راطإا ــي ف ـــآ انيرخ ميلعــــت ــــع يل

ــــــخ. ةفلتم ــــايس نــج�ت

ــل�ءانجــس ل جمارب 8-3-4

امأ ــرسحل �ي ال�ءانجــس دحأا ــاك ن اذإا ــم اب نكمـــم تقـــو ابرقـــأ ــي ف ال�نجــس ــــاطلس و�ت بناجـــــأال ال�ءانجــس اغالبــــإ بجــي

الجارفــإ. ل دادعــإالو ــــأ تـــالاليه ةداعإل انلمــــا�ةبــس ــلبجما ل ــــــال طيطخت نكيــــم يتــــح ـــإال، جارف دعب ل

نــم ـــيرغو مه ـــأ البناج ل ــواس ــم�ةي ت رف�س اةحاتــإ ةالفكـــــل دوهلجا ــرا ق�سي ال�نجــس �تـــــاطلس ــــذبت ل ــأ ان ــــو بجي

ذيفنـــــت ينعــــي امم ال�ءانجــس، جمارب ــم ن ـــذ كل ــرغو ي ينهلمــــــا ـــــــيردتالو ب ـــــــال ميلعت ــأ�سةط ان ــي ف ـــاتر الل�سك ال�ءانجــس

ــل ةيوغ ــو ف�سل ـــــــو ميظنت ــا داولم عب�س ةمجرت وأا ال�سةيــوف ةمجــــترال اةحاتــإ لثــــم يباجيــــــإال، زييمتــــــــال ــــادت يرب

البناجـــأ. ل

ن�ايبــــس◌ً. ــــو يودي ـــم رركت ــاط عب ــاذ ت اهنأل ــل ةيوغ تــاراهم بلطتـــــــت ل ــوجس ال�ن ــي ف ةرفوتلمــــــا لمعــــال رف�س مظعمــو

يبر ام ـــه كان ـــي نوك ــو دق ال�نــوجس. ــي ف المعــــأال هذه ءادأل ــواس ــم�ةي ت رف�سة بناجـــــأال ــل�ءانجــس ل ــت حات ــأ ان بجيــــو

نونــــاعي ــــابوع �ست ــأ اةي ــع ن يوعتلــــــل�س ام ــب لمع بناجـــــأال ال�ءانجــس ــــــت فيلك ــي ف يباجيــــــإال ـــــــال زييمت عب�س رامم�ةس

ليــــام. لخد اإل الخا�سة مهتجــــالح ارظن◌ً ال�ءانجــس، ـــب ةيق جمارب ــي ف م�سمهتكــــرا ــي ف اهنم

تاياللجــــــا عم تـــالب�سروا بناجـــــأال ال�ءانجــس تاجايتحـــــا جالعت اخ�سة جمارب ثادحــإل الرابتـــــع اءاليــــإ بجيــــو
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ـــــال يت وأالو�طاس نـــــــادلبال ةاعــاربمو بناجــــأال، ال�ءانجــس معدت ـــــال يت ـــــا ةيموكلح ــرغ ي تامظنلمــــــا عم وأا ةيبنجـــــــأال

بناجـــــأال. هوؤلء ااهيـــإل �دوعيـــس

ـــن اولق ـــــذال ني بناجـــــأال ال�ءانجــس جامــدنا ــــع يل ملــل�ةدعاس اخ�سة جمارب ــأ�سا اي ال�نجــس ــــاطلس �ت ت�سع ــأ ان بجيــــو

ـــــوقعال. ةب ةدم قــل�سءا ــل" أال�سي " مهـــدلب اإل
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اخـال�سة التاجـــــايتح ــوذ ي ــس ال�ءانج ــع ن ـــــد ليل 96

ـــا ةديلج ــا راملمـــا�صت
ةدحتلمــــا)اأ( ـــــا ةكلملم ــي ف ـــأ البناج ا ــل�صءانــج ل اخ�ةص جمارب و�صع

ةمظتنـــــم تامـــدخ ــس�س" ــــــه�وك "يبي او�اهمس ةينطــــــوال ـــــا ةييرلخ تامظنلمــــــا يــدحإا قــتدم ةدحتلمــــا، ـــــا ةكلملم �نــوجس دحأا فــي
ال�ءانجــس عم لمعـــال ــع ن ــــا ةمظنلم ـــدقعهذه هت يـــذال ـــــودال لي ــاورتمــؤ لم ــي ف الب�نجــس ــــــــا ينفظولم دحأا ــر حو�ض بناجـــــأال. لــل�ءانجــس

ال�نجــس مظن ـــــا، الثلم �ليبــــــس ــــف يلع ـــذل. كل ةجيتــــن ال�نجــس فــي وأال�سعا عم تفيكـــــــو ـــــــــاترس ا�تايجيت ةدع
◌ُو�ستــع

دقــو بناجـــــأال.

نهتــــاراهم ريوطـــت ــــع يل ـــال�ءاس ن م�ةدعاس ــر ل�ةروض ــــاجتسة ا�ب ــرغ ال�سةي ةيــــراجتال المعـــأالو ــرغ ال�سةي تايكللمــــــــا ةرادإا ــع ن ــارود ت
ـــل نجاودل ةعرزم ةرادإا ــــع يل خأال�س يلــــع ــــيردت ب ـــو مظن ــل. أال�سةي ـــــب نهنادل ــي ف ــرة ــم�ض اب ب�سةرو ــادختس ا�اهم نكيــــم ـــــال يت
نـــال�ءاس ددع ـــاكو ن ــس، �ةن ــك ل تاردخلمــــا ــــدروتس م�ي ــع ن ــارود ت ــس �ت ــــع يل ــرتــف اأ�ض ـــذلما ةروك ةمظنلمــــا ن امك ــا�سةي. الم ــــــبرتو ةي

ةأارما. و70 60 ينــــب ام �ةنــس ــك ل جمــانرب ــي ف الحــا�تاضــــر

.HM Inspectorate of Prisons, Foreign national prisoners: a thematic review, the United Kingdom, July 2006, p. 52)أا(

ـــإال جارف دعب ــدالو مع الجارفــإ ل دادعــإال 9-3-4

دادعإا ــع دن بناجـــــأال، ال�ءانجــس نــم ــــم ةزيمت تـــاعوممج ـــــل ثالث ـــــــــاترس ا�تايجيت ةدع و�سع اإل ةجالحا وعدت

ــب دل ــي ف ـــــــوقبيس �ن ـــــذال ني ـــــوأ اكئل )ب( ــل أال�س؛ي مهـــدلب اإل ــول ــرسحن �ي ـــــذال ني ـــــوأ اكئل )أا( ـــع: مهن الجارفــإ ل ااهــدارفأ

دعب. ب�اسمهنـــأ ةرجهــال ــارارق ت ت�سرد لــم ـــــذال ني ـــــوأ اكئل و)ج( ال�؛نجــس

ــي ف العــاف ارود◌ً  يواودؤ ــأ ان ،1-3-4 ءزلجـا ــي ف مهب اوأ�سي ـــــذال ني بناجـــــأال، ال�ءانجــس ــوؤ �وسن نلـــم�يقـــس ــــــــو يغبني

ـــع. مهن ـــإال جارف دعب ـــأ البناج ل ــدال مع يمـــدقت

ــــاطلس و�ت ةرجهــال �تـــــاطلس ــــب ين ــــــا تامولعلم ــــــدابتو ل نــــــواعتال ــــس ــح�ين ت اإل نـــــــادلبال مظعـم ــي ف ةجاح كــــانهو

ــــإ امهغالب بجــي ال�قبــــاس، ءزلجا ــي ف ركــذ امكــو اوأ�سمهعـا. ــــع يل ينعلطــــــم بناجـــــأال ال�ءانجــس ــي لظ ثيحــــب ال�نــوجس،

ــس انلمــــا�ةب البجما طيطخـــت ــــم نكي يتــــح ــح�مهس، ب ــــأ اءانث نكمـــم تقـــو ـــأ ابرق ــي ف ل امأ مهليحــــــترب رارق ــا ذخت اذإا ــم اب

ةرجهــال تالكـــــو ــــب ين ــت�قيــــس ن ـــــايآل وات م�سةكــــتر ـــــــاترس ا�ةيجيت و�سع ـــذ كل ــــــو ينعي الجارفــإ. ل دادعــإالو ــــأ تـــالاليه ةداعإل

ال�نــوجس. ــــاطلس و�ت

ــع دن ـــاوتس �مههج ـــــال يت الخا�سة ــا ـــال�ساي ق ــــع يل زيكــــــترال عم بناجـــــأال لــل�ءانجــس اةيمالعـــإ ــارود ت ميظنـــــت بجيــــو

ــــــا تامظنلم عم ـــــواعتال ن اإل ال�يعــس بجيــــو ال�نجــس. ــب دل ــي ف �نـــــــوقبيس امأ ــول ــرسحن �ي ــاك اون �ءاوس ـــــع، مهيل ـــإال جارف

ةرجهــال. ــأ ب�اسن ــا�سةرو لم ــارادإاو ت ةيموكلحـــــا ــرغ ي
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ءاهتنــــا ــــق لب ــا�ضــرطو لم ـــإالو جارف ال�نجــس ــم ن ةزاجإال حنــم ــارارق ت ــأ تارث مدع ال�نــوجس ــــاطلس �ت ــــت لفك ــأ ان بجيــــو

ــــع يل يبنجـــــــأال ال�ينجـــس ــره ب المتحــــا مييقــــــت بجيــــو دعب، ام ــي ف ــو ــرسحلن �ي ــــب مهنوك وأا ال�ءانجــس ــس نجــب�ةي ــا ةدلم

ـــــا. يلحلم ــــا عمتجلم ــي ف دارفــــأال ةبقـــــارلم ــــدب ةلي ــــادت يرب ــا ذاخت نكيمـــــو ةدح. ــــع يل ةالح ــك ل اأ�اس�س
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97 بناجـــــأال ــس ال�ءانج 4 فـــال�سل

ـــا ةديلج ــا راملمـــا�صت
ــــاب اإ�صاين ــي ف ـــأ البناج ا ــل�صءانــج ل ال�صنــج ــم ن ةزاجإا حنــم ــي ف ــل�صةدعا مل ةيموكلحـــــا ــغ ي ــــــا تامظنلم نــم ـــادم قلم ــدال مع

ــم ن ةزاجإا ذخأا نــم بناجــــأال ال�ءانجــس ـــــــل ينكمت ــآ اةنم مون ـــأ وانكام ــوآ ماي ــــــابس اإ�اين ــي ف ةيموكلحـــــا ــرغ ي ــــــا تامظنلم عب�س
ــــت حيت

ال�نجــس.)اأ(

.EU Foreign Prisoners Project, www.foreignersinprison.eu ليـــــــاتال: عجرلما نــم 35 ـــال�سةي وت رظنــا )اأ(

ــرااهدهج ق�سي ال�نجــس ــــاطلس �ت لـــذبت ــأ ان بجــي ال�ءانجــس، ـــرت ليح ـــا ررقلم ــم ن ــاك ن اذإا ـــإال: جارف دعب ليحـــــــترال

ال�ءانجــس ينــــب ال الت�س ــــس ــو�ليه ت ــس، ال�رف تـــــــابيترت وو�سع ــــر، ال�ةيروض ـــــــاثوال قئ ــــع يل ــو لحـا�سل ــــع يل ملــل�ةدعاس

ـــــــــا ينلثملم م�ةدعاس ــــع يل ــو لحـا�سل ةياغلـــل مهلمـــا ــو نم نكمـــم. دح اقــأ�سى اإل ــل أال�سي ـــــال دلب ــي ف
براقــــأالو

ــــب�يــرس يت ةيلمعـــــال، هذه اءانثــــأ قيةم م�ةدعاس قــتدم ــأ ان ت�عيطتـــــس نيـــــدلما ــــا عمتجلم تــــامظنم اأن امك ـــــل. نقــــال�سيني

ــا�سلكـــا لم ــم ن ــــك ةيرب ةعوممج لــح ــــع يل ــــاو ةنواعلم اديعـــب، ينميقلمـــــــــا مه اأ�ضــر واعأ�سءا ال�ءانجــس ينــــب ال الت�س اةماقــإ

ـــإال. تاءارج و�ضــرح

ميظنــــت ــي ف رظنــــال بجــي ـــــال، دلب اذه ةغل ـــــتي ملك ل ـــاكو ن ــل" أال�سي " هدلب اإل ـــس ال�ينج درط ررقلمــــا ــم ن ــاك ن ااذإ
اامأ

ـــذل. كل هدادعإل ــل ةيوغ ــارود ت

ــــا. ةلماعلم �ءوس وأا ـــــــذعتال بي رطخ هيــف نوهجاوي دق دلــب إال بناجـــــأال ةداعإا ـــإ◌ً ااقالط بجــي ول

ــي ف ـــم ةقلع م�لئـــاس ــــس ب�بب هتبوقـــــع ةدم ءاهتنـــا ــع دن يبنجـــــــأال ال�ينجـــس و�سع ــي�سح ت لــم اذإا ـــإال: جارف دعب الزاجتــح
مييقــــــت اأ�اس�س يلــــع تــــارارقال ــت ذخت ــأ ان ــــــــو يغبني زاجتحـــال. ةدم ــإ اةالط ةماع، ةدعاقــك ــــــني، يغب ل ةرجهــال، المــج

ـــــل. ةبقارمل يرخــأا لئــــادب فتــــو�سلــي ةدح، ــــع يل ةالح ــك ل ــي ف ــا ةروطلخ ــدم ي

اإل ــــن مهلق ــــف بجي ةقلعــــم، ةرجه ــا ق�ساي ب�ببـــــس مهتبوقــــــع، ةدم قنـــا�سءا دعب ال�ءانجــس زجح ررقــت اذإاو

ــدام ةي ــورظ◌ً اف ــــو رفوت رغــال�س اذهل م�سةمم نوكـــت ةرجهــال، ب�ببـــــس نيزجتحلمـــــــا ــإل ءاوي ــوجس ال�ن ــرغ ي ـــارم قف

ــــردمو نوب انــم�◌ًابس تايهــأال ــــؤو منوله نوفظــــوم ــف اهي لمعيــــو ـــــــا، نيزجتحلم هلوؤلء ــــــــاقال نيون ولــل�سع انــم�◌ًابس امـــاظنو◌ً 

قبطلمــــــا ــــاظنالو م ةرجهــال ب�ببـــــس ـــــــا نيزجتحلم زكــارم ــي ف ءاويـــإال قلخـــي باأل ـــه المامت ــــــــو يغبني اخ�ساً.)121( ــــيردت◌ً  اب

ـــــــإ اتايناكم ــك ل ـــــــا نيزجتحلم هلوؤلء ــت حات ــأ ان يغبنيـــــــو ال�نجــس. ةئيبـــــل ــــامم ةلث بااهنــأ العـــابطن اهيــف ــاس ال�دئ ولجــاو

ـــــــــــاقال ينينون ــاب�تــس�سنــــيرا لم ال الت�س ــــامولعم ت ـــت نوك ــأ ان ــــــــو يغبني ةرجهــال. ــــاودبو رئ ـــــــــــاقال ينينون مهيلثمبــــــــم ال الت�س

ةيفــــاك تامــدخ حاتــت ــأ ان بجيــــو ــل. تاغ ةدعبـــو ب�ةلوهس ةرفــــاوتم ةيموكلحـــــا ةرجهــال ــارادإاو ت ــدال مع اكوبــــولت
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ال�سةيــوف. ــــل ةمجترل

ـــإال ةماق ــب دل ــي ف اوقــــبي ــأ ان ررقلمــــا ــم ن نيـــــذال بناجـــــأال ــل�ءانجــس ل ــت حات ــأ ان بجــي ال�نجــس: ــب دل ــي ف ــــــابال نوق بناجـــــأال

ــــامتج الةيع ـــاعرالو ةي ـــولس ال�ك ـــارم ةبق تالكـــــو لثــــم ــا�ةاواس، لم مدق ــــع يل تامــــدلخا ــــع يل ــو لحـا�سل رف�سة

بجيــــو ال�نجــس. ــــاطلس �ت اوب�ةطس الو�ءانجــس ــــــوال تالك هذه ــــب ين ال الت�س ت�ليهــــس ــــو بجي فيظــــــــوتالو، الو�نكـــس

.29 ةرقفـــــال ،7th General Report [CPT/Inf (97) 10] )121(
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اخـال�ةص تاجــــــايتحالا يــوذ ال�صءانــج ــع ن ـــــد ليل 98

مه. ــح�ص ب دعب نكيــــم ام ــر باأ�عس ـــذو كل ةرفــــاوتم، تامـــدلخا هذه أان ب ــــي اهنومهف ــب ةغل البناجـــأ ا ال�صءانــج اغالبـــإ
الخــا�ةص ــــــايتحالا تاج ـــاعلم ةلج اخ�ةص م�صةدعا قــتدم ــأ ان اهيلـــع ــو بج ال�صكــول، ةبقــــارلم ةرادإا ـــه كان ــــاك تن وااذإ

ـــدعا ــم�صمهت ل البناجـــأ ا ال�صءانــج نــج�صةي ــن�س ف ــم ن ال�صكــول ةبقـــــارلم �صطاب ينيعـــــت ــأ ان ينبـــــت دقــو البناجــــأ. ا الب�صءانــج

ــــال. مظن عب�س ــي ف ديفــــم ارمأ

ـــا ةديلج ــاس راملمــا�ت
ـــل جارفإل دادعــإال

كرنمـــــادال)اأ(

ــي لمع ال غــالب �صخ�س وه ــاو�صد رلم .2000 ماع ةيكرنمـــــادال ــوج ال�صن ــي ف ــاب ال�صن نــم ـــأ البناج ا ال�صءانــج الرإ�صدا جمــانرب و�صع

ــاج ةزئ يلــــع جمـــــانبرال اذه ح�لــص دقــو هـــديعبو. الجارفــإ ا ليبــــــق هنــع جرفلمــــا ال�صخ�س معد ــم هتمه ـــــو نوكت ــوج ال�صن ماظن ــي ف

.'International Community Justice Award' 2004 ماع ةالدعلــــل ـــــودال لي ــــا عمتجلم

ادنلـــوه)ب(

ــــــت ليلق وه ــــــا بتكلم اذه فــدهو الةرادإ. ا ـــت كل ــم ن ءزج وه ــــــدنلوهال ةي ال�صكــول ـــارم ةبق ةرادإا ــي ف يجرالخـــا الص ـــالا� ت بتكـــــم

ـــدنالا جام ـــــإ اةيناكم واةحاتــإ جرالخا ــي ف نيزجتحلمـــــــا ـــــــــدنلوهال يني يننطاولمــــــــاب عاد ــود انم ــرر ال�س اقالحـــإ عنمــو المارجإ ا اليـــإ
ةدوعــال

جرالخا ــي ف زجتمــح 500 2 هعوممج الــم ــا�صةدعا لم قــتدم نــم�◌ّصينـــق ت�صةع ــم ن ةقــرف كـــانهو يــــــدنلوهال. ــــا عمتجلم ــي ف بجــي امك
و�صاهتــاراف. ةيجرالخـــا ةرازو عم كمثةف ب�ةروص ــي لمع وهو 1975 ماع ــــــا بتكلم اذه ــع لم دباأ ــو ذنم .)2006 ـــوي )نـــاريزح/هين

ـــدلخا. تام نــم اددع◌ً  يدم ق ــأ ان ــــــا بتكلم ــو�صعيطـــت ي ـــدعال. ل ةرازوو ةيجرالخـــا ةرازو نــم ــك ل نــم ـــــــومتال لي ــــع يل بتكلمـــــــا ــو�لــص حي

ــو�صعيطـــت ي ةمظتنــــم. ب�ةفـــص ــــــا نيزجتحلم نوروزيـــو جرالخا ــي ف ــو يعــي�صن ـــــدنلوه◌ً اي طتـــمواع◌ً 275 نــم ل�صةكــب الرإ�صدا ا يدم ق
وهف

ال�صميـــل الدادعإ ا ــي ف ـــذك كل ــو�صمها ي بلحـــا�س. ــــأ اءانث الرإ�صدا او ـــال�حص ن قــيدم ــأ وان ـــــامتجالا يع ــــــــل قيقحتل ريراقـــت يدم ق ــأ ان
ــأ�صا اي

ةحاتلمـــا. التايناكمـــــــإ ا دودح ــي ف الجارفــإ ا دعب مهل ـــاعرال ةي ــــرفوت ي فــي يــو�صدعا ال�صءانــج ــع ن الجارفــإ ل

.Femke Hofstee-van der Meulen, information based on EU Foreign Prisoners Project. www.foreignersinprison.eu )أا(

.EU Foreign Prisoners Project (www.foreignersinprison.eu/) )ب(

ــاي وتـــال�ست

ماكحـــأال اإ�سراد ــــاطلس ل�ت

بلحـــا�س ةلحـرم ــــأ اءانث �صءاو ال�صنــج، ــرغ ي ايرخــأ لئــــادب ــي ف رظنـــال ــع دن ـــأ البناج ا �صد ـــــــال زييمت مدع نــم •تـــالادكــأ
مكلحـــا. اإ�رادص ةلحـرم وأا يطــــــايتحالا
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ةيعــــــامتجال ـــاعرال ةي ــارادإا ت نــم اهـيرغ و/وأا ـــولس ال�ك ـــارم ةبق ــارادإاو ت ال�نــوجس ــــاطلس ل�ت

ال�ءانجــس ـــن لق

ال�صنــج ةدم قــل�صءا ــــص الأ�يل ا مهــدلب اليـــإ ــــــال لقن ــــط بل ــي ف يننادلمـــــــا ال�صءانــج قح ــع ن ـــاكو ةلم او�صةح ــــامولعم ت •يمــــدقت
مهع. و�ص ــأ ب�اصن وردم�س رارق ــا ذاخت ي�صاوعيطــت يتـــح لقنــــــال، اذهل ةينونــــــــاقال ــآ الراث ا ــو نع

ــــــا ةيئانلج ـــال ةالدع تالاكــــو ــج عيم عم قي نتــــــالب�ص ــــــال، لقن اذه مه ــــط اوبل ااذإ البناجـــأ، ا ال�صءانــج ـــن لق ــي ف ــا�صةدعا •لم

لخـــادال. ــــو في جرالخا ــي ف ـــــال، ةيلمع هذه ــي ف ــا�صةكـــتر لم
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99 بناجـــــأال ــس ال�ءانج 4 فـــال�سل

ــوج ال�صن اةرادإ

واإ�سراد ــل�نــوجس ل ــس يـــــئرال�ي رقلمـــا ــي ف وت�سع ـــــال يت ــاعال ةم ةرادإال ـــــــــاترس ا�تايجيت ــي ف بناجـــــأال ــس ال�ءانج ــاعر ةي •ت�سينـــم

ـــــــــاترس. ال�تايجيت ــرطوهذه �ض ــــــس ل�ءافيت ال�نــوجس ــــج عيمل ــــوت ةيهيج ئــــدابم

ـــا رقلم ــــوتس م�ي ــــع يل بناجـــــأال الب�ءانجــس ـــــــا ةقلعتلم اول�تايجيتــــــــاترس ال�ايــس�تــاس ــوؤ ل�وسن م�تـــس�سرا ينيعــــــت فــي •رظنـــال

ـــــــــال. ينيعت اذه بناجـــــأال ــس ال�ءانج ددع ــف هي
◌ّىبر

ي �نجــس ــك ل فــي ــوؤ ال�وسن هذهل ـــــس ــو�ينق نم

ال�ءانجــس ــم ن ــدال مع يقلـــــت نــم اونكمـــــتي يتــــح ال�نــوجس، ــي ف بناجـــــأال ــس ال�ءانج معدل تــاعوممج ت�سليــــك ــي ف ــل •ارظن
ال�نجــس. ةرادإا اإل بناجـــــأال ــس ال�ءانج ــم ن ـــــــابلطال ت ــــــرمتلو ري نيرخــــآال

ال�ايــس�تــاس �سةغاي ــع دن ال�ءانجــس، هوؤلء اةيبلغـــــأ لثتــــــم ـــــال يت ــــــايالج، مهت ــم ن بناجـــــأال ال�ءانجــس يلثمـــــم عم •اتـــل�سروا

ـــــــــاترس. اول�تايجيت

ـــــــوتال. ةيهيج ئــــــدابلما اإل ــــس ت�دنت جمارب و�سع ــــع يل ـــج تــو�سمهعي ــوجس ال�ن يريــــدم •زيفتــــــح

ــب�ينــــس حت ي�حمس ــم اب ــاس، راملمـــاو�ت ــــــــاترس ال�تايجيت ـــاتنهذه جئ مييقتـــــــو ـــــدقتل ري ـــــل�س ايقل ةلبــــاق ـــاعم يري •و�سع

اهقيبطـــــت. ــــيرطو ةق ال�تايجيتــــــــاترس

ــــــا نوفظولم

ــــــــل. ينفظومل ةمظتنلمــــــا ةيبـــــــــيردتال تـــارودال ــي ف بناجـــــأال ــس ال�ءانج باةرادإ ةقلعتلمـــــــا ــا قـــال�ساي •ت�سينـــم

قـــال�صءا اليـــإ مـــــاكتحالا

عم ـــــواعتالب ن قـــال�سءا اإل المــــاكتح ــــع يل ـــدعاس مو�مهت اهنومهفــــي، ــب ةغل ـــــــاقال ةينون ـــب مهقوقح بناجـــــأال ــس ال�ءانج •امالعــإ
المـــاكتح. ـــذ كل يتــــو�يــرس لــل�ءانجــس، ةينونـــــــاقال ــا�ةدعاس لم قــتدم ـــــال يت نيـــــدلما ــــا عمتجلم تــــامظنم

ـــــيزوتالو ع ـــال�فينــــــص ت

إال ــــس◌ً  ا�ادانت ــس ــم�ب ان ــــأ اينم ــــوتس م�ي ــــع يل ـــــيزوتو مهع بناجـــــأال ــس ال�ءانج ــــن ــو�سفي ت بناجـــــأال، ــــن ت�سفي ــي ف ــالة اغلم •بنتـــــج
ال�ءانجــس. ـــب ةيق ــأ �اسن ـــأ �اسمهن بــح�مهس، ــع دن ـــتروطخ مه ــدم ي مييقــــــت

اهيــف ــــت رفاوت موؤ�س�ةس ــي ف ـــم الث ـــإ بامهعادي ـــــال، ةيلمع هذه ــــأ اءانث بناجـــــأال ــل�ءانجـس ل الخا�سة ـــــايتح التاج •ةاعارم

ــــــاقثال. ةف وأا نيـــــدال وأا ــس ـــا�ةي نلج ــن�س ف نــم ـــآ انيرخ ب�ءانجــس ال الت�س اتايناكمـــــــإ

ـــــــــاب ينلثملم ال الت�س ي�لهــس يتــــح اهنم ــــيرق ب ـــاكم ن ــي ف وأا اعــال�سةم ــي ف ـــأ انكام ــــع يل بناجـــــأال ــس ال�ءانج عـــيزوت ــي ف •رظنـــال

جرالخا. نــم براقـــــأالو ــرة أال�ض اعأ�سءا ــم ن راوزال لقنـــــو ــــال�سينيـــــل نق

يجرالخـــا ـــاعالب لم الص تـــالا�

اودارأا اذإا ال الت�س نــم ـــــــو مهنيكتم بــح�مهس، روف ـــــس ـــــدال�يني امولب ــــــــم مهيلثمب ال الت�س ــي ف ــب مهقح بناجـــــأال •امالعــإ
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رغــال�س. اذهل مهل ت�تاليهــــــس يمــــــدقتو

ــي ف ةنورلمــــاب مهل الب�حامس وامهبراقــــأ ــــــاعو مهتالئ بناجـــــأال ال�ءانجــس ينــــب ــــــاكال في ال الت�س رف�س ــي ف قنـــــال�س ــوع�س •تي

انكمـــأ. ــــح امثي ةلئـــــاعال، اعأ�سءا ل�رفــس ليــــام معد يمــــــدقتو ةرايــــزال ــاس �تاع ــــدتمو دي ـــــاهالب فت ال الت�س

ــــا�ةبـــس. انلم البجما ذيفنتـــــــو ــوجس ال�ن ــز ةراي ــــع يل بناجـــــأال ــس ال�ءانج معدت ـــــال يت ةيموكلحــــا ــرغ ي ــــــا تامظنلم ــج •ت�سعي
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اخـال�سة التاجـــــايتح ــوذ ي ــس ال�ءانج ــع ن ليلـــــد 100

ـــــوغلال ةي تاجــــــايتحالا

ــوجس ال�ن ــي ف ــــــمال يثت ثركــــأال نلجـــا�تــــايس ــس حب�ب ـــــاغلال ت ــم ن ددعب ـــــوتكم ب ــك ب�سل هحئــاولو ال�نجـس دعاوق اةحاتــإ •ةالفــــك

هذه ــرح و�ض ةبتكلمـــــــا، ــي ف اإ�سةيفــــا ن�خس وو�سع بــح�مهس، ــع دن ال�نجــس دعاوق ــم ن ــب�ةخس ن بناجـــــأال ــس ال�ءانج ــــو ديوزت

اللحـــا. ـــا�سى تق اذإا ـــذ كل دعبـــو بــح�هس روف ــي اهمهف ــب ةغل �ينجــــس ـــل لك ــــاو ايف ــراح �ض دعـــاوقال

ةيبنجـــــــأال. ـــــاغلال ت ــم ن ةعـــومجبم الو�سفــح ـــــايرودالو ت ــــــال بتك ــم ن ــــاك ايف اددع ال�نجــس تــــــابتكم ــدل ي اأن نــم •تـــالادكــأ

ــــأ�مهس. افن ــس ال�ءانج ــــابغرو ت ـــــأال ةينم ــــــارابتع الت ةاعارم عم ــس، ـــا�ةي نلج ــن�س ف نــم ــس ال�ءانج ــــب ين ال الت�س •ت�ليهـــــس

ال�نجــس. ــب دل ــي ف ـــــس ــا�ةلمعت لم ـــال ةغل ملعتــــل بناجـــــأال ــل�ءانجــس ل رف�سة ــــرفوت •ي

ـــا�س الجلم وامامأ ةيبطـــــال ـــاعرال ةي ـــــدقتو يم ـــــــاقال ةينون ال�تــس�سةرا ــــأ اءانث ــوف ال�سةي ةمجــــترال تامـــدخ ــاوت رف نــم •تـــالادكــأ

ــواك. ال�سي تاءارجــإا ــــو في ــــــدأ تـــالاةيبي

فتــــاهالو. ــــاس رال�لئ اوب�ةطس اولت�سالت ال�نجـس اإل ـــــارايزال ت ــــأ اءانث ــأال م مهتغــــل اب�مـــادختس ــل�ءانجــس ل ال�حامس •

ـــــدالو ني ــــــاقثال ةف

ةيفــــاك قفـــارم ــــاوتو رف ـــذ، كل فــي ــــري نوبغ ــاك اون اذإا ــــــد، مهتناي نــم نيـــد لجرب ال�ءانجــس ال ــا�س ت ـــــإ اةيناكم نــم •تـــالادكــأ

مهنيـــــد. ــاع �سرئ ــإل ةماق

بناجـــــأال. ــس ال�ءانج ــدل ي ـــــاذغال ةيئ ـــــايتح التاج •ةيبلــــــت

ال�صءانــج جمارب

نــم اهـيرغو ــــــا ينهلم بـــــــيردتالو ـــــــال ميلعت جمارب ــي ف ـــاتر الل�سك ـــل مهيرغ ةحاتلمــــا رفـــال�س ــن�س ف ـــأ البناج ل اأن نــم •تـــالادكــأ

ــا داولم ةمجرت وأا ــوف ال�سةي ةمجــــترال تامـــدخ اةحاتــإ لثــــم يباجيـــــــإال، زييمتلــــــــل يربــــادت ــا ذاخت ينعــــي امم ال�ءانجــس، جمارب

ـــأ. البناج ل ــل ةيوغ ــو ف�سل ـــــــو ميظنت

رامم�ةس تبري نكيــــم ابمــرو ال�نجــس. فــي ــع لم ــــع يل ــو لحا�سل ــي ف قلحـــا ــن�س ف مهل بناجـــــأال ــس ال�ءانج ن نــم •تـــالادكــأ
لمــا�سةكــرا فــي هنم ـــاعي نون ــامرح ن ي ــع ن يوعتلــــــل�س ــع لم رف�س بناجـــــأال ــس ال�ءانج حنــم ــي ف يباجيــــــإال ـــــــال زييمت عب�س

ليــــام. لخـد اإل الخا�سة مهتاجايتحــــــا ةاعارم عم ال�ءانجــس، جمارب ـــب ةيق فــي

ةيبنجــــــأال تاياللجــــــا عم ـــــواعتالب ن ـــذو كل بناجـــــأال، ــس ال�ءانج ـــــل تاجايتح ــــــس ت�بيجت اخ�سة جمارب ثادحــإا ــي ف •رظنـــال

ةيموكلحـــــا. ــرغ ي ــــــا تامظنلم عم اوأ

ةدم قــل�سءا ــل" أال�سي " مهــدلب اإل ـــن اولق ـــــذال ني بناجـــــأال ــس ال�ءانج جامــدنا ــــع يل ملــل�ةدعاس اخ�سة جمارب •و�سع

ةبـــــوقعال.

الجارفــإ ا دعب ــدالو مع الجارفــإ ل الدادعإ ا

ـــادةم قلم ــاو�ةدعاس لم ــــــا تامولعلم قفـــدت ــل�ينــــس حت ةرجهــال ــــاطلس �ت عم ـــس نتلـــــل�قي ـــــايآل وات م�سةكـــتر ـــــــاترس ا�ةيجيت •و�سع

ـــم. ةقلع نيرجاهمـــك اوأ�سمهعا الزت ام ـــــذال ني بناجـــــأال لــل�ءانجــس

إال ــول �يـــرسحن ــاك اون اذإا ــم اب ـــــوقعال ةب ق�سءا ــــأ اءانث ةنكمـــم رف�سة ـــأ ابرق ــي ف ال�نجــس ــــاطلس و�ت بناجـــــأال ــس ال�ءانج •امالعــإ
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الجارفــإ. ل دادعــإالو ــــأ ـــالاليه ت ةداعإل ــــا�ةبـــس انلم البجما طيطخـــت نكيــــم يتــــح ـــإال، جارف دعب ل امأ جرالخا

الو�نكـــس ــــامتج الةيع ـــاعرالو ةي ـــولس ال�ك ـــارم ةبق تالكـــــو لثــــم تامـــدلخا، ــن�س ف ــــع يل بناجـــــأال ــو ح�سل ةالف •ك

الو�ءانجــس. ــــــوال تالك هذه ينــــب ال الت�س ــــس ــو�ليه ت فيظـــــــوتالو،

ـــإال. جارف ــع دن �اهنوهجــاويس ـــــال يت الخا�سة ــا قـــال�ساي ــــع يل ــــــل زيكترل ـــأ البناج ل ـــإ اةيمالع ــارود ت •ميظنـــــت
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101 بناجـــــأال ــس ال�ءانج 4 فـــال�سل

ةزاجإا حنبـــم تــــارارقال ــأ تارث مدعو ةدلمــا ءاهتنـــا ــــق لب ـــإالو جارف ــاوتقــــؤ لم ـــإال جارف ــي ف بناجـــــأال ــس ال�ءانج قح ماترحــا •ةالفــــك
ــــرت. مهليح المتحــــا وأا ال�ءانجــس ــس نجــب�ةي ــا ةدلم ـــا ءاهتن لبــــق ــرطو ــا�ض لم جارفـــإالو ال�نجــس نــم

ةمـــزالال، قئــــــاثوال ــــع يل ــو لحا�سل ــي ف ملـــل�ةدعاس دوهلجا ــرا ق�سي لــذب بجــي ال�ءانجــس، ـــرت ليح ـــتي ررق ــدنع •ام
نكمـــم، دح اقــأ�سى اإل ــل أال�سي ـــــال دلب فــي براقـــــأالو ــس ال�ءانج ــــب ين ال الت�س ــــس ــو�ليه ت ــس، ال�رف تـــــــابيترت ــي ف ــاو�ةدعاس لم

ـــا. الجلم اذه فــي لمــا�ةدعاس ـــدقت يم ــــع يل ةيموكلحـــــا ــرغ ي ــــــاو تامظنلم ــل ــــال�سةي نق ــــاطلس ال�ت ــج تــو�سعي

هتغــل. نوملكــــــتي ل دلــب اإل ــول �يـــرسحن نيـــــذال ــل�ءانجــس ل ةيوغــل ــو ف�سل ـــــت ميظن ــي ف •رظنـــال

ةدعاقــك زجتحــي ل فاهنإ يبنجــــــأال، ال�ينجــــس ةبوقــــع ةدم ءاهتنـــا ــع دن دعب ي�سرد لــم ةرجهــال ــــاطلس �ت رارق ــاك ن •ااذإ

ـــــل ةبقارمل يرخــأا لئــــادب ــــو�سلــي فت ةدح، يلــــع ةالح ــك ل فــي ــا ةروطلخ ــدم ي مييقــــــت اأ�اس�س ــــع يل رارقـــال ذخــتي ــب ل ةماع،
ناكمــــإال. ردقــب

مهلقــــن بجــي نيرجاهمـــك، و�سمهع ــأ ب�اسن رارق �سرود راظتنــــا ــي ف �ينقبـــــــاس �ءانجــس زاجتحـا ال�يروضــــر ــم ن ــاك ن •ااذإ
ول�سمهع انــم�◌ًابس امـــاظنو◌ً  ــدام ةي افــورظ◌ً  مهل رفــوت ةرجهــال، ـــــس ب�بب نيزجتحملــــــل مخ�س�سة ــوجس ال�ن ــرغ ي قفــــارم اإل

اخ�سا◌ً . ــــيردت◌ً اب نوبــــردمو انــم�◌ًابس تايهــأال نولهــــؤوم ــــوم نوفظ اهب ــــو لمعي ـــــــاقال نيون

ةلماعلمــــا. �ءوس وأا ـــــــذعتال بي رطخ اهيــف نوهجاوي دق ـــب نادل اإل بناجـــــأال ـــا ةانلج ـــرت ليح •مدع

ــي ف ـــدوع، مهت روف ـــع، مهن ـــإال جارف دعب ــل" أال�سةي " مهــدالب اإل ــول �يـــرسحن ـــــذال ني ــل�ءانجس ل ــــع ةيلم م�ةدعاس ــــرفوت •ي

ـــاعرال ةي نــم م�ةدعاس يلــــع ــو لحاو�سل ــع، لم ــع ن ـــــالو ثحب ال�ةيروضــــر، ــس رال�ةيم ــــــاثوال قئ ــــع يل ــو لحا�سل لثـــم امجلت

يرخــأا. رومأا ينــــب نــم ــــامتج، الةيع

نقــــال�ةيلــــص ــل�صتاطـــل ل

ةداعإاو قـــال�سءا اإل ــــا مهماكتح ــي ف مهل ــا�ةدعاس لم ـــــــدقتبو يم ماظتنـــــاب مهـــــترايزب ـــــاوم مهينط ــم ن نيزجتحلمـــــــا •م�ةدعاس

ـــــأال. ةيله تاعاملجــــاو ــرة أال�ض واعأ�سءا ينماحلمـــــا عم ال الت�س ــــس ــو�ليه ت اليعــــامتج، ــــأ ـــالاليه ت

ــــاطلس الب�ت ال الت�س ــــامولعم ت ــم ــت�سن ت بــح�مهس، ــع دن بناجـــــأال ــل�ءانجــس ل ــت حات ـــإ اةيمالع ــارو نــم�ست اجاتنـــإ ــي ف •رظنـــال

ــــــال. لقن تـــــــــابيترتو ـــادةم قلم ــاو�ةدعاس لم ــل ــــال�سةي نق
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ــفلى ـــال؟ل عل فقضاء ال؟ـل ــفلس مج؟ل ــفرار ق؟ل ــفب ــفوج؟ل ب؟ل فعي ي؟ـل ــفبنان ل؟ل ــفي ف؟ل ــفم ــفاك؟ل ال؟ل فدى ل؟ـل ــفبير خ؟ل ــفم فترج؟ل م؟ـل ــفو ه؟ل ــفلف ال؟ل ــفم فترج؟ل ال؟ـل ج: ــفل؟ف ال؟ـل ــفم ــفترج؟ل ال؟ل ــفو ه؟ل ــفن م؟ل س: 1

ــفقضاء ال؟ل فام أم؟ـل فية ــفون؟ـل ــفقان؟ل ال؟ل ــفيمي ال؟ل فإداء ب؟ـل ــفم ــفترج؟ل ال؟ل ــفقوم ي؟ل ــفذ ــفعدحئ؟ل ب؟ل ــفمةي. ــفرس؟ل ال؟ل ــفدة ــفري؟ل ال؟ل ــفي ف؟ـل ــفا ــفره؟ل شــن؟ل ــفتم ي؟ل ــفتي ال؟ل ــفبراء ال؟ل ــفحة لحئ؟ل ــفي ف؟ـل ــفمه ســإ؟ل ــفدرج ي؟ل ــفم ث؟ل ــفن وم؟ل

1982. /9/9 تاريخ ,65 رقم ــتترعــالي الش الرسوم ــم ن 30 للمادة وفقا◌ً  ذولك التص

ــفتص ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ال؟ل ــفقضاء ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ــف؟ل ال؟ل ــفام ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ــف؟ل أم؟ل ــا ــفنوت ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل س؟ل ــفمس ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ــف؟ل خ؟ل ــــف ــف؟لل ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ك؟ل ــفينه ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ي؟ل ادأء ــفلف ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ال؟ل ــفم ــف؟ل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ف؟ـل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــفترج؟ل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ــف؟ل ال؟ل ــف؟علــفاود ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ي؟ل -  

ــلراء. اب لنظام وفقا◌ً

ــا ــفتندت ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ؟ل ــف التس ؟ل ــفميع ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ؟ل ــف ج ؟ل ــــف ــف؟نل ــف؟ل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ؟ل ــف عل ؟ل ــفتسؤوً◌ل ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ؟ل ــف م ؟ل ــفلف ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ــف؟ل ؟ل ــف ال ؟ل ــفم ــف؟ل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ــف؟ل ؟ل ف ــفترج ؟ـل ــف؟ل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ف؟ـل ــف؟ـل ــف؟ل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ؟ل ــف ال ؟ل ــتر ــف؟علــفب ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ــف؟؟ل ل ــف ــف؟ل ف؟ل ــف؟ـل ــف؟ل ؟ل ــف ي ؟ل -  

خوتمه. توقعيه تمل والتي علنه والصادرة الترجمة

ــفتي وال؟ل ــفا ــفيره؟ل غو؟ل ــفعقود وال؟ل ــفي ــا؟ل ــفقون وال؟ل ــفكام الحك؟ل ــفميع ج؟ل ــفمة فترج؟ل ب؟ـل ــفقوم ي؟ل ــفيث حك؟ـل ــفي ــفقضاحئ؟ل ال؟ل ــفتسم ال؟ل ــفي ف؟ل ــفهما◌ً  وم؟ل ــفل◌ً  ــفاعل؟ل ف؟ل ــفضو◌ًا عل؟ل ــفم فترج؟ل ال؟ـل ــتر ــفعب ي؟ل
-  

الوطن. تدقم في ــتر ــماش ب غير أو ــتر ــماش ب ــبكل ش تتساهم

ــفمل يتح؟ل ــفيث حك؟ل ــفم, فاك؟ل ال؟ـل ــفدى ل؟ل ــفلف مح؟ل ــفم ــفترج؟ل م؟ل ــفها ب؟ل فقوم ي؟ـل ــفتي ال؟ل ــفمة ــفترج؟ل ال؟ل ــفي ه؟ـل ــفية ــفون؟ل ــفقان؟ل ال؟ل ــفمة ــفترج؟ل ال؟ل ج: ــفي؟ة ــفون؟ـل ــفقان؟ـل ال؟ل ــفمة ــفترج؟ل ال؟ل ــفي ه؟ل ــفا م؟ل س: -2

الترجم. النص تاه ــن القانوةي التسؤولةي الترجم

تكون: أن ج: ــلا؟ً  محف مترجما◌ً لببــصح طلــــاللوبة الشروط ــه ي ما س: -3

ــا سنوت ــعلر ش ــم ن أكثر منذ ــلنانيا◌ً  ب .1

العمر. ــم ن 25 الـ تاوزت دق .2

الارج. أو ــلنان ب في بها عمترف جامةع ــل نع ــبادرة ص الةي, الغلات أو الترجمة في إجازة حكامل◌ً  .3

محلف. مترجم ــت مكب في أو للترجمة ةستســــــؤم في أمضيتها سنتي ــل نع تلــق ل علملةي بخبرة تتمتع .4

شــتاحئنة. أو بجناةي محكوما◌ً  غير .5

العام. ــقاع الطل في ــي بوظةف ــتط مرب غير .6

ــفعدل ال؟ل ــفب ــفات؟ل ك؟ل ــفبل ق؟ل فن م؟ـل ــفليه عل؟ل فصادق ي؟ـل فم فترج؟ـل ال؟ـل ــفتند التس؟ل ج: ــفل؟ البص؟ل ــفتند التس؟ل ــفلى ــو؟ـل عل ــفم ــفترج؟ـل ال؟ل فتند التس؟ـل ــفلى عل؟ـل ــفصادق ي؟ل ــفن م؟ل س: -4

:إن ــفك ذل؟ل ــفلى عل؟ل ــفثل◌ً  م؟ـل ــفعطلي ن؟ل ــفية. ــفارج؟ل ال؟ل وزارة ــفن وم؟ل ــفعيته فرج؟ل م؟ـل ــفن م؟ل ــفيصادق ف؟ل ــفل البص؟ل ــفتند التس؟ل ــفا أم؟ل فية. ــفارج؟ـل ال؟ل ووزارة ــفعدل ال؟ل ووزارة

ــفي ف؟ـل ــفشخصةي ال؟ـل ــفوال الحك؟ل ــفتسم ق؟ل ــفيس رحئ؟ل أو ــفشخصةي ال؟ل ــفوال ــفلحك؟ل ل؟ـل ــفة فعام؟ل ال؟ـل ــفة ــفري؟ل ــفدي؟ل ال؟ل ــفة فصادق؟ل م؟ـل ــل ــفتطلب ت؟ل ــفرداي إف؟ل ــفيد ق؟ل ــفراج خإ؟ل ــفة ــفصادق؟ل م؟ل

ووزارة ــف؟دعلــفل ال؟ل ووزارة ــفعدل ال؟ل ــفب ــفات؟ل ك؟ل ــفبل ق؟ل ــفن م؟ل ــفتصادق ف؟ـل ــفمة ــفترج؟ل ال؟ل ــفا أم؟ل ــفية. ــفلبنان؟ل ال؟ـل ــفية ــفارج؟ـل ال؟ل وزارة ــفة ــفصادق؟ل وم؟ل ــف؟علـــفنةي ال؟ل ــفنطلةق ــف؟ل ال؟ـل

. ــف؟فلــــفا◌ً  ؟ـل ــآ  ن ــفورة ــف؟ل ؟ل فذك  ــف؟ـل ال ؟ل ــفيات ــف؟عل ؟ل ــفرج  ــف؟ل ال ؟ل ــــف ــف؟نل ؟ل م  ــفليه ــف؟ل ؟ل عل  ــف؟صــــلفادق ــف؟ـل ال؟ل و ــفم ــف؟ـل ــف؟ل ــفترج؟ل ــف؟ل ــف؟ل ال؟ل ــفتند ــف؟ل ــف؟ل التس؟ل ــل ــفي ــف؟ل ــف؟ل عل؟ل ـــــفنان ــف؟بل ــف؟ـل ل؟ل ــفي ــف؟ـل ــف؟ل ف؟ل ــا ــسارت ــفتف ــف؟ل ــف؟ل ال؟ل ــــلفادق ــف؟ص ــف؟ل .ت؟ـل ــفةي ــف؟ل ــفارج؟ـل ــف؟ل ال؟ل

ــفمة, ــفلترج؟ل ل؟ل ــفادة م؟ل أي ــفض رف؟ل أو ــفبول ق؟ل ــفي ف؟ل ــفيار ال؟ل ــفلء م؟ل ــفلف ال؟ل ــفم ــفلمترج؟ل ل؟ـل ج: ــفمتها؟ ــفرج؟ل ت؟ل ــفكن ي؟ل ــفتي ال؟ل ــا ــفتندت التس؟ل ــفي ه؟ل ــفا م؟ل -س: 5

ــفعملةي ب؟ل ــفبدء ال؟ل ــفبل ق؟ل ــفل البص؟ل ــفتند التس؟ل ــفية ــفصداق؟ل م؟ل ــفن م؟ل فتحقق ي؟ـل أن ــفليه ــو؟ل عل ــفه ــفوعل؟ل ن؟ل ــفان ك؟ل ــفهما م؟ل ــفم فترج؟ل ال؟ـل ــفتند التس؟ل فية ــفستؤول؟ـل م؟ل ــفمل يتح؟ل بكونه

ــن. القانوةي الترجمة

؟شــــلفاء ــف ــإ؟ل ن ــل ــفي ؟ل ــف عل؟ل ــفمة ؟ل ــف ــفترج؟ل ؟ل ــف ال؟ل ـــــفراء ؟بل ــف خ؟ـل ــــف ؟نل ــف م؟ل ــفق ؟ل ــف ــفري؟ل ؟ل ــف ف؟ل ــفمل ؟ل ــف عل؟ل ــفدق ؟ل ــف ف؟ل ــفر. ؟ل ف فخ؟ـل ــفكل ؟ل ــف وب؟ل ؟علــفم ــف ن؟ـل ج: ــف ــف؟؟ةل ــفقاب؟ـل ــف؟ل ن؟ـل ــلي ــفف ــف؟ل ؟ل ال  ــفمي ــف؟ل ــفلمترج ؟ل ــف؟ـل ؟ل ل  ــــف ــف؟لل ؟ـل ه  س: -6
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ــفم هأ؟ل ــفن م؟ل ــتر ــفعب ت؟ل ــفتي وال؟ل ــفية ــفون؟ل ــفقان؟ل ال؟ل ــفمة ــفترج؟ل ال؟ل ــفهنة م؟ل ــفأن شــت؟ل ــفع رف؟ل فدف به؟ـل ــفاق ــت؟ل ش فمل ــو؟ـل عل ــفبير ك؟ل ــفد جه؟ل ــفعد ب؟ل ــفك ذول؟ـل ــفلفي ال؟ـل ــفمي ــفترج؟ل ال؟ل ــفة ــفقاب؟ل ن؟ل

ــفمة فستاه؟ل ال؟ـل ــفدار إبص؟ل ــفلى عل؟ل ــفة ــفنقاب؟ل ال؟ل ــل فمت عل؟ـل فقد .ف؟ـل ــفتوى التس؟ل ــفية ــفال؟ل عل؟ل ــفية ــفون؟ل ــفان؟ل وق؟ل ــفلمةي عل؟ـل ــفير فعاي؟ل م؟ـل ــفن م؟ل ــل ــفتطلب ت؟ل ــفا ل؟ل ــفي ــفعال؟ل ال؟ل فصعدي ال؟ـل ــفلى عل؟ل ــفهن ال؟ل

ــفول ــفوبص؟ل ال؟ل ــفدف به؟ل ــفك ذول؟ل ــفمة ــفترج؟ل ال؟ل ــفهنة م؟ل ــفنظيم ت؟ل ــفوع ــفوض؟ل م؟ل ــفلى عل؟ل ــفد جه؟ل ــفكل ب؟ـل الن ــفعمل وت؟ل ــفما ك؟ل ــفعا◌ً . راحئ؟ل ــفاز◌ًا ــإ؟ل ن ــتر ــفعب ت؟ـل ــفتي وال؟ل ــفية ــفنقاب؟ل ال؟ل

ــن. القانوةي للترجمة الدولةي ـــالمظة ن مع ــوتوافق ي الصــعر ــلات ــتب مطل مع يتمايشـــت تنظيم إلى

ــفلةعي ط؟ل ــفي ف؟ل ــفان ك؟ـل ــفيث حك؟ل فستك, م؟ـل ــفس ــفول؟ل ب؟ل ــفتاذ ـــال؟ل س ــفيل ــفزم؟ل ال؟ل فو ه؟ـل ــفق ــفستاب؟ل ال؟ل ــي ــفنقب ال؟ل ج: ــفي؟ ــفال؟ل وال؟ل ــفق ــفستاب؟ل ال؟ل ــفة ــفنقاب؟ل ال؟ل ــفيس رحئ؟ل ــفو ه؟ل ــفن م؟ل س: -7

ــفل نح؟ل ــفلةي خ؟ـل ــته ــفكب م؟ل فن م؟ـل ــفعل ج؟ل ــفيث حك؟ل ــفلم متس؟ـل ــفيد ول؟ل فتاذ ـــال؟ـل س ــفيل ــفزم؟ـل ال؟ل ــفي ــفال؟ل ال؟ل ــي ــفنقب .ال؟ل ــفبنان ل؟ل ــفي ف؟ل ــفم فترج؟ل ال؟ـل فقوق حك؟ـل ــفن عل؟ل فعي ــفداف؟ـل ال؟ل
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ــفحق ي؟ل ــفل ه؟ل .س: - 8 ــفهنة ال؟ل ــفنظيم ت؟ل ــفوع ــفوض؟ل م؟ل ــفيما س؟ل ــو ل ــفهمة ال؟ـل ــفداف هال؟ل ــفعض ب؟ل ــفقيق ت؟ل ــفى إل؟ل ــفول ــفوبص؟ل ال؟ل فدف به؟ـل ــفهار◌ًا ــو؟ل ن ــفيل◌ً ل؟ل ــفعمل ت؟ل
ــو دن ــفه ــفتندات؟ـل متس؟ل أو ــفه أوراق؟ـل ــفليم تتس؟ـل ــفدم عل؟ل فن ــفواط؟ـل ال؟ل فلى عل؟ـل فيد. ــفأك؟ـل ت؟ل ــفكل وب؟ل ــفعم ن؟ل ج: ــفل؟ف ال؟ل ــفم ــفترج؟ل ال؟ل ــفة ــفوي؟ل ه؟ل ــفن م؟ل ــفتحقق ال؟ل ــفن ــفلمواط؟ل ل؟ل

ــفكان م؟ـل ــفي ف؟ل ــفة ــفنقاب؟ل ال؟ل ــفى إل؟ل ــفتتساب ـــال؟ل ن ــفهادة ــت؟ل ش أو ــفيمي ال؟ل ــفلف حك؟ل ــفهادة ــت؟ل ش ــفضع ي؟ل أن ــفم ــفترج؟ل ال؟ل ــفلى عل؟ل ــفذا ل؟ل ــفلف, ال؟ل ــفم ــفترج؟ل ال؟ل ــفة فوي؟ل ه؟ـل ــفن م؟ل ــفتثنت ال؟ل

ــته. مكب في وواضح بارز

ــفلى عل؟ل ــفتند, متس؟ل أي ــفمة فترج؟ل ب؟ـل ــفقيام ال؟ل ــفند عل؟ل ــفعم, ن؟ل ج: ــا فتند؟ت متس؟ـل ــفة ــأ؟ل ي ــفمة ــفرج؟ل ت؟ل ــفند عل؟ل ــسر فتف ال؟ـل فواز ج؟ـل فضار إحك؟ـل ــفجب ي؟ل ــفل ه؟ل س: -9

ـــف ــف؟ةل ــفدلق؟ل ــف؟ل ل؟ـل ــفغتاء ــف؟ل اب؟ـل ــسر, ــفتف ــف؟ل ال؟ل فواز ــف؟ـل ج؟ل ــفي ــف؟ل ف؟ل ــف؟دلـــفون ال؟ل ــفم ــف؟ل ـــال؟ل س ــفق ــف؟ل ـــــفاب؟ـل ــف؟طلل ت؟ل ــف؟غلــفةي ب؟ـل ــفك ــف؟ل ذول؟ـل ــف؟علـــفني ال؟ل ــف؟شــــلفخص ال؟ـل ـــــفر ــف؟فل س؟ل فواز ــف؟ـل ج؟ل ــفورة ــف؟ل ــب؟ل ص ــفضار ــف؟ل إحك؟ل ــفون ــف؟ل ــفزب؟ل ــف؟ـل ال؟ل

تنبها. يكن طلخــأاء ــأ ةي الوقوع ــوم دعل

ــفعم ن؟ل ج: ــفم؟ة ــفترج؟ل ال؟ل ــفلب ط؟ل ــفب ــفدري؟ل ت؟ل ــفية ــفكان؟ـل إم؟ل ــفيها ف؟ل ــفر ــفتوف؟ل ت؟ل ــفتي ال؟ل ــفمة ــفترج؟ل ال؟ل ــفتسات فؤس؟ل وم؟ـل ــفب ــفكات؟ـل م؟ل ــفن م؟ل ــفكثير ال؟ل ــفناك ه؟ل ــفل س:ه؟ل -10

ــفو فرج؟ل ن؟ـل ــفات ــفعلوم؟ل ال؟ل ــفن م؟ل ــفد ــز؟ل ــفلمي .ل؟ل ــفمة ــفترج؟ل ال؟ل ــفلب ط؟ل ــفب ــفدري؟ل ت؟ل ــفية ــفكان؟ـل إم؟ـل ــفيها ف؟ل ــفر ــفتوف؟ـل ت؟ل ــفتي ال؟ل فتسات ــفؤس؟ـل ال؟ل و ــفب ــفكات؟ل ال؟ل ــفن م؟ل ــفكثير ال؟ل ــفناك ه؟ل
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خارج نــم اورد متستند أي ج: ــفو؟ل البص؟ل ــفب حكتس؟ـل ــفتها فصادق؟ل م؟ـل ــفكن ي؟ل ل ــفتي وال؟ل ــفارج ال؟ـل ــفن م؟ل ــفواردة ال؟ل ــا ــفتندت التس؟ل ــه ي ما س: -11

ــفة ــفصادق؟ل م؟ل ــفكن ي؟ل ل ــفي ــفتال؟ل ــفال؟ل وب؟ل ــفيروت ب؟ل ــفي ف؟ل ــفية ــفارج؟ـل ال؟ل وزارة ــفن م؟ل ــفته ــفصادق؟ل م؟ل ــفكن ي؟ل ل ــفية ــفلبنان؟ل ال؟ـل ــسارة ــفتف ال؟ل ــفة ــفصادق؟ل م؟ل ــفمل يح؟ل ل ــفبنان ل؟ل

ــأضا◌ً . ي الارجةي ووزارة ــدع الل وزارة ــم ن ترجمته

الزبون يراجع أن الفضل نــم ولكن عنم, ج: ــا ــسار؟ت التف ــلات ــتب مطل ــل نع الكافةي عــالرةف اللف الترجم يلك ــه ل س: -12

تغتير. أو تدعتل ما غالبا◌ً التي ــلات ــتب الطل لحئحة ــل علي للحصول عــالنةي ــسارة التف

ــفع ــفوق؟ل ال؟ل ــفذا ه؟ل ــفبر عل؟ل ــفتتساب ـــال؟ل ن ــفلب ط؟ل فتخرج تتس؟ـل أن ــفكنك ي؟ل ج: ــفة؟ ــفلنقاب؟ل ل؟ـل ــفتتساب ــإ؟ل ن ــفلب ط؟ل ــفلى عل؟ل ــفصل أحك؟ل أن ــفي ل؟ل ــفيف ك؟ل س: -13

ــفة ــفناي؟ل ب؟ل ــفمراء- ال؟ل فيروت- :ب؟ـل ــفر التس؟ل ــفة ــفان؟ل أم؟ل ــفنوان .لع؟ل ــفة ــفلطلوب؟ل ال؟ل ــا ــفتندت ــفالتس؟ل ب؟ـل ــفقا◌ً ــفرف؟ل م؟ل ــفتتساب ـــال؟ل ن ــل ــفلطب ب؟ل ــفر التس؟ل ــفة ــفان؟ل أم؟ل ــفزود ت؟ل أن ــل ــفي ــف؟ل عل؟ل

01/ 352950 هاتف: الثالث. الطلابق ــرامني(هيودناي) س

ج: للنقاب؟ة الالي التنفيذي اللس عــألضاء هم نــم س: -14

متسلم ولدي ـــالتاذ س ــي النقب .1

اليونانةي) بالةغل مختص ــخير (ب منصف مارون الدكتور الرحئيس ــئ ناحب .2

سليم سليم ـــــتحك نس ـــالتاذ س التسر أمي .3

نالــي ليــــإي ـــالتاذ س الصندوق أمي .4

عللي حكاج غتسان ـــالتاذ س ــتار التسش .5

متسك بولس ــلتاذ -اس التسابق ــي ــتار-النقب التسش .6

ــفق ــفتواف؟ل ت؟ل ــفة ــفنقاب؟ل ال؟ل ــفبل ق؟ل ــفن م؟ل ــفها ب؟ل ــفى ــفوبص؟ل م؟ل ــفعار ســأ؟ل ــفحة لحئ؟ل ــفناك ه؟ل ــفعم, ن؟ل ج: ــفة؟ ــفنقاب؟ل ال؟ل ــفبل ق؟ل ــفن م؟ل ــفعتمدة م؟ل ــفعار ســأ؟ل ــفحة لحئ؟ل ــفناك ه؟ل ــفل ه؟ل س: -15

العربةي. الدول في بها عــالمول ـــالار عس مع

http://atinternational.org/forums/showthread.php?t=922 ـــالر: دص
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- Diccionario de árabe culto moderno. CORTÉS, Julio.
- Diccionario avanzado árabe-español. CORRIENTE, F. FERRANDO, I. Editorial Herder
- Diccionario de términos jurídicos árabe-español. FERIA, M. Editorial Ariel
- Diccionari àrab-català. CINCA, D; CASTELLS, M. Enciclopèdia catalana
- Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, JM
Cowan

Diccionarios online

- Lexicool
- Lessan.org

ييزي-عربي) إل ون ييزي إل (عربي-ن االاني ع قاموس -
العاربي الباحث -

Otros recursos
- ATIDA (Arabic Translators & Intercultural Dialogue Association)
- Translatorscafe
- arabglot
- Revista Jostrans


