بسم اهلل الرحمان الرحيم
الترجمان المقبول لدى المحاكم هو مساعد للقضاء وذلك بترجمته للتصررححا الفريوح
والوثائق والمستندا المراد اإلدالء بهرا ممراا القضراءي حرو ردود الل ر مو الل را المرر

لره

بالترجم حيها.
ومهنر الترجمر هررو مهنر عرحقر حررو الم رررح يررج رجررت بررداحتها إلررس ةررن  9191يررج
نجررد اليهيررر الفرررحد الصرراد حررو  1مضرران  9111المواحررق ل  91غف ر  9191المتعلررق
بقانون المسطرة المدني حن

حو اليصل  54منه علس إ داث منصب للتراجم العدلييني وقرد

عرف اإلطا القانونو المنيم للمهن طو ا فرحعيا مهما عكس غب المفرع حو النهوض بهذه
ال مهنر واال قرراء بهرراي وقررد جلررس هررذا التطررو بصرردو عرردة نصرروي قانونير عنررس بتنيرريم هررذه
المهن مبزهرا ههيرر  11مرا

 9191المتعلرق بجردول الربرراء والتراجمر العردليين الرذ عمرر

لمدة  59ةن إلرس ان درد القرانون الحرالو قرم  41.11الصراد بترا ح  11حونيرو 1119
المتعلق بالتراجم المقبولين لدى المحاكم.
ومهم ما حميز هذا القانون منه حصرل برين نيرامو الترجمر والربررة نيررا ال رتتف طبيعتهراي
ومةاةررهما القررانونو بعررد من كرران المجرراالن معررا منيمررين بموجررب قررانون وا ررد وهررو ههيررر 11
ما

 9191المتعلق بوضت جداول الربراء والتراجم المقبولين لدى محاكم االةتئناف.
وقررد جرراء القررانون الحررالو بعرردة مسررتجدا مهمهررا لررك المتعلق ر بفررر ولررو المهن ر ي

والتكوحني والمراقب .
وحبل ر عرردد التراجم ر المقبررولين لرردى المحرراكم  113رجمانرراي  113مررنهم ذكررو و11
إناث.
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وحت ظ من تل اإل صائيا من عدد التراجم المقبولين لدى المحاكم جرد محردودي
كمررا من ررومحعهم حعرررف باحن را كبيرررا ةررواء علررس مسررتوى المكرران مو علررس مسررتوى الترص ر ي
يررج من عررددا مهمررا مررنهم حتمركررز برردائرة محكم ر االةررتئناف بالرردا البيضرراء ح  91رجمان را
ليهررا دائرررة محكمر االةررتئناف بالربررا ح  91رجمانراي ودائرررة محكمر االةررتئناف بطنجر ح
 19رجماناي ولعل ذلك اجت إلس كون عملي التعيين حرو هرل القرانون القردحم راعرس حيهرا غبر
الترجمان بالد ج األولس.
وعلس مستوى الترصر

الل رو نجرد من  199رجمانرا مترصصرون حرو الل ر اليرنسري

و 911حو الل االنجليزح و  39حو الل اإلةباني و 1حو الل االحطالي حو ين نجد من
هناك رجمانين حقط حو الل األلماني و رجمان وا د حو كل من الل تين الروةي والعبرح
أهم اإلشكاليات
التي يطرحها تطبيق القانون رقم  05.55المنظم للمهنة :
اشتر المفرع حو المرشح لولو مهن التراجم المقبرولين لردى المحراكم من حتروحر علرس
دبلوا حو الترجم مسلم من مؤةس جامعير حرو الم ررح مو علرس شرهادة معتررف بمعادلتهرا لرهي
والمؤةس الجامعي الو يدة التو منح هذا النوع من الدبلوما هو مد ةر الملرك حهرد العليرا
للترجم ي والترو يرتح مبوابهرا حرو وجره المجرامحن الرذحن حتروحرون علرس الفررو المطلوبر لرذلكي
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بعد ضوعهم لعملي االنتقاء التو قوا بها لجن علمي ونجا هم حو مبا اة الولو ي و دوا مردة
الد اة ر بهررا ةررنتين قبررل من ححصررل المرشررح علررس دبلرروا حررو الترجم ر بعررد نجا رره حررو امتحرران
الترر ي وبعد الحصول علس هذا الدبلوا حإن المرشح لمهن التراجم المقبولين لدى المحراكم
علي رره من حجت ررام بنج رراب مب ررا اة ول ررو المهنر ر الت ررو نيمه ررا وما ة الع رردلي وقض رراء حت رررة التم رررحن
المحددة حو ةن ي وذلك بمكترب رجمران مقبرول لردى المحراكم حتروحر علرس مقدمير  4ةرنوا
علس األقل حو مما ة المهن ي ثم حرضت المتمرن المتحان نهاح التمرحن الذ عليره من حجترامه
بنجاب قبل من حعين رجمان مقبوال لدى المحاكم.
إن هذا المسا الطوحل والفاق الذ حنب و من حرضت له المرشرح الرذ حرغرب حرو ولرو
المهنر ي انعكررس احجابررا علررس المسررتوى المهنررو للتراجمر ي وحتجلررس ذلررك بوضرروب حررو محدودحر
عرردد العقوب را التأدحبي ر الصرراد ة حررو قهررم ررتل الررختث ةررنوا األ يرررة وانعررداا العقوبررا
الزجرح .
العقوبات
التأديبية
2009

 1إنذار

2010

 2إنذار

2011

5

وإذا كان لفرو ولو المهن احجابيا حو كروحن و رليرق المهنيريني حإنره بالمقابرل قرد
ضيق من حري ولو المهن .
ذلك من اشترا المفرع وحر المرشح علس دبلوا حو الترجم

تس حتأ س له اجتيام مبا اة

ولررو المهن ر قررد رررا حئررا عرحض ر مررن الفررباح رراملو شررهادا اإلجررامة حررو الل ررا وكررذا
رحجو المدا

الراد لل ا من ق اجتيام المبا اة وبالتالو ولو المهن ي وقد مبران الواقرت
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من عدد الررحجين ةنوحا من مد ة الملرك حهرد العليرا للترجمر جرد محردود ومغلربهم حلتحقرون
لتشررت ال إمررا بالسرريا ا والقنصررليا ي مو حررو إطررا

ررري وال غب ر لكخيررر مررنهم حررو االشررت ال

كتراجم مقبولين لدى المحاكم والدليل علرس ذلرك من مبرا اة ولرو المهنر الترو نيمتهرا الروما ة
ةن  1114عرح قل عدد المرشحين الذحن قدموا الجتيامها يج لرم حتجراوم عرددهم 13
مرشحاي مكن  9منهم حقط من النجاب.
هررذا حضررت علررس كررون مد ة ر الملررك حهررد المررذكو ة ال ررد

بهررا مجموع ر مررن الل ررا

األةاةي كالل البر الي واإلحطالي والروةي والصيني والعبرح والتركي إل  .الفوء الذ ححرا
المحاكم من راجم مترصصين حو الل ا المذكو ة صودرا إذا علمنرا من القرانون نر

علرس

من الترجمرران المقبررول لرردى المحرراكم هررو المؤهررل و ررده لترجمر التصرررححا الفرريوح والوثررائق
والمستندا المراد اإلدالء بها مماا المحاكم.
وإذا كان ر غالبي ر المهررن الحرررة قررد عرح ر حررو الس رنوا القليل ر الماضرري ا يرراع نسررب
مما ةرريها كمهن ر المحامرراة ومهن ر الميوضررين القضررائييني حررإن مهن ر التراجم ر المقبررولين لرردى
المحاكم علس عكس من ذلك ماماي يج منه منذ د ول القانون المرنيم للمهنر

يرز التطبيرق

بت ررا ح  11حوني ررو  1119وإل ررس غاحر ر الي رروا ل ررم حتج رراوم ع رردد التراجمر ر ال ررذحن ررم س ررجيلهم
بالجدول  11رجماناي وهو عدد حسراو قرحبرا عردد الرذحن حرتم ةرحب مةرمائهم مرن الجردول
إما بسبب الوحاة مو اإلعياءي مما حطرب ساؤال كبيرا ول مستقبل المهن .
إن المسطرة التأدحبي المنصوي عليها حو الباح السابت من القانون المنيم للمهن مبان
عررن عرردا نجاعتهرراي وذلررك بسرربب طررول اإلجرراءا المصررا ب لهررا و عقيرردهاي يررج من معالجر
الفكاحا التو قدا ضد التراجم المقبولين لدى المحراكمي قتضرو إنجرام قرا حر مفرترك برين
السررادة الرؤةرراء األولررين ومحرراكم االةررتئناف المعني ر والسررادة الرروكتء العررامين للملررك لرردحهاي
وإ التهررا علررس هررذه الرروما ة الت رو عرضررها علررس منيررا اللجن ر المكلي ر المنصرروي عليهررا حررو
الماد ين  5و 4من القانون المذكو والتو تألد من :
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 ممخل عن ومحر العدل بصيته ئيسا . ئيس مول إل دى محاكم االةتئناف والوكيل العاا للملك لدى محكم االةتئناف. ئيس الجمعي المهني للتراجم المقبولين لدى المحاكم مو ممخله. رجمرران مقبررول لرردى المحرراكم حعينرره ومحررر العرردل برراقتراب مررن ئرريس الجمعي ر المهني رللتراجم المقبولين لدى المحاكم.
يررج جتمررت اللجن ر المررذكو ة لد اة ر التقررا حر المفررترك المحال ر عليهرراي والتأكررد مررن
ا ك رراح التراجمر ر المف ررتكس به ررم للمنس رروح إل رريهمي و حدح ررد المرالي ررا ح ررو الر ر ثبو ه ررا
واةررتدعاء التراجم ر ال ررذحن قررر

متررابعتهم للمخ ررول ممامهررا قصررد االة ررتماع إلرريهم برص رروي

المنسرروح إلرريهم مررت إمكانير اةررتعانتهم بمحرراا لمررؤام همي وقررد حلررتمس دحرراع الترجمرران المتررابت
ممرراا اللجن ر األجررل لإلطررتع علررس الملررد وإعررداد الرردحاعي وحررتم ررأ ير الملررد لسررن كامل ر ي
صودررا من اللجن ر نعقررد حررو النصررد األول مررن شررهر مكترروبر مررن كررل ةررن للب ر حررو كاح ر
الطلبا المعروض عليها المتعلق بالمترشحين لمزاول المهن وطلبا اإلعياء منهاي واالنتقالي
وإعرادة التسررجيلي الفروء الررذ حررؤد إلرس ررأ ر المليرا و راكمهررا بسرربب ثقرل برنررامج العمررل
السنو للجن المذكو ة.

مقترحات لتطوير مهنة الترجمة
مراجع ر المؤهررل العلمررو الررذ حرررول اجتيررام مبررا اة ولررو المهن ر بفرركل حيررتح البرراحلتزوحد جميت محاكم المملك بتراجم حو جميت التفكيت الل وح .
 د اةر إمكانير إةررناد مسررطرة أدحررب التراجمر المقبررولين لرردى المحرراكم للجررن جهوحرعلس مستوى كل محكم اةتئنافي
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 إل رراء امدواجي ر مراقب ر التراجم ر المقبررولين لرردى المحرراكم المسررندة للسررادة الرؤةرراءاألولين لمحاكم االةتئناف والسادة الوكتء العامين للملك لدحهاي وذلك بجعلها مرن ا تصراي
الوكتء العامين للملك حقطري إةوة بباقو المهن األ رى.
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