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 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.
 يررج  9191إلررس ةررن    رررح  يررج  رجررت بررداحتهامومهنرر  الترجمرر  هررو مهنرر  عرحقرر  حررو ال

 المتعلررق 9191غفرر   91المواحررق ل  9111 مضرران  1نجررد اليهيررر الفرررحد الصرراد  حررو 
وقرد  يمنه علس إ داث منصب للتراجم  العدليين 54بقانون المسطرة المدني  حن  حو اليصل 

 فرحعيا مهما عكس  غب  المفرع حو النهوض بهذه عرف اإلطا  القانونو المنيم للمهن   طو ا 
مهنرر  واال  قرراء بهرراي وقررد  جلررس هررذا التطررو  بصرردو  عرردة نصرروي قانونيرر   عنررس  بتنيرريم هررذه ال

المتعلرق بجردول الربرراء والتراجمر  العردليين الرذ  عمرر   9191مرا    11المهن  مبزهرا ههيرر 
 1119حونيرو  11الصراد  بترا ح   41.11 قرم الحرالو  القرانون  ةن  إلرس ان درد   59لمدة 

   المقبولين لدى المحاكم.المتعلق بالتراجم
ومهم ما حميز هذا القانون منه حصرل برين نيرامو الترجمر  والربررة نيررا ال رتتف طبيعتهراي 

 11ومةاةررهما القررانونو بعررد من كرران  المجرراالن معررا منيمررين بموجررب قررانون وا ررد وهررو ههيررر 
 تئناف.المتعلق بوضت جداول الربراء والتراجم  المقبولين لدى محاكم االة 9191ما   

وقررد جررراء القرررانون الحرررالو بعررردة مسرررتجدا  مهمهررا  لرررك المتعلقررر  بفرررر  ولرررو  المهنررر ي 
 .والتكوحني والمراقب 

 11مررنهم ذكررو  و 113 رجمانرراي  113عرردد التراجمرر  المقبررولين لرردى المحرراكم  وحبلرر 
 إناث.
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وحت ظ من  تل اإل صائيا  من  عدد التراجم  المقبولين لدى المحاكم جرد محردودي  
ي ا كبيرررا  ةررواء علررس مسررتوى المكرران مو علررس مسررتوى الترصرر كمررا من  ررومحعهم حعرررف  باحنرر

ا  رجمانرر 91البيضرراء ح  الرردا برردائرة محكمرر  االةررتئناف ب يررج من عررددا مهمررا مررنهم حتمركررز 
طنجرر  ح دائرررة محكمرر  االةررتئناف بي و ا رجمانرر 91الربررا  ح دائرررة محكمرر  االةررتئناف ب  ليهررا
ولعل ذلك  اجت إلس كون عملي  التعيين حرو هرل القرانون القردحم  راعرس حيهرا  غبر   رجماناي  19

 الترجمان بالد ج  األولس.
ليرنسري   رجمانرا مترصصرون  حرو الل ر  ا 199وعلس مستوى الترصر  الل رو  نجرد من 

حو الل   االحطالي  حو  ين نجد من  1حو الل   اإلةباني   و 39حو الل   االنجليزح   و  911و
 هناك  رجمانين حقط حو الل   األلماني  و رجمان وا د حو كل من الل تين الروةي  والعبرح 

 
 أهم اإلشكاليات

 المنظم للمهنة : 05.55التي يطرحها تطبيق القانون رقم 

 
مفرع حو المرشح لولو  مهن  التراجم  المقبرولين لردى المحراكم من حتروحر علرس اشتر  ال

 يدبلوا حو الترجم  مسلم من مؤةس  جامعير  حرو الم ررح مو علرس شرهادة معتررف بمعادلتهرا لره
والمؤةس  الجامعي  الو يدة التو  منح هذا النوع من الدبلوما  هو مد ةر  الملرك حهرد العليرا 

مبوابهرا حرو وجره المجرامحن الرذحن حتروحرون علرس الفررو  المطلوبر  لرذلكي للترجم ي والترو  يرتح 

 اثـنال  ورـالذك العدد الحالي
النسبة 
المئوية 

 ورـللذك

النسبة 
المئوية 

 ثاـلإلن
  723 273 09 72% 28% 
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و دوا مردة بعد  ضوعهم لعملي  االنتقاء التو  قوا بها لجن  علمي  ونجا هم حو مبا اة الولو ي 
بعررد نجا رره حررو امتحرران  الد اةرر  بهررا ةررنتين قبررل من ححصررل المرشررح علررس دبلرروا حررو الترجمرر 

حإن المرشح لمهن  التراجم  المقبولين لدى المحراكم ا الدبلوا وبعد الحصول علس هذ الترر ي
تمررررحن البنجررراب مبرررا اة ولرررو  المهنررر  الترررو  نيمهرررا وما ة العررردلي وقضررراء حتررررة  مترررايررره من حجعل
ةرنوا   4محددة حو ةن ي وذلك بمكترب  رجمران مقبرول لردى المحراكم حتروحر علرس مقدمير  ال

التمرحن الذ  عليره من حجترامه   حمتمرن المتحان نهان ي ثم حرضت العلس األقل حو مما ة  المه
 بنجاب قبل من حعين  رجمان مقبوال لدى المحاكم.

إن هذا المسا  الطوحل والفاق الذ  حنب و من حرضت له المرشرح الرذ  حرغرب حرو ولرو  
دودحرر  للتراجمرر ي وحتجلررس ذلررك بوضرروب حررو مح المهنررو ىالمهنرر ي انعكررس احجابررا علررس المسررتو 

ا  التأدحبيرر  الصرراد ة حررو  قهررم  ررتل الررختث ةررنوا  األ يرررة وانعررداا العقوبررا  عرردد العقوبرر
 الزجرح .
 

 

 

 

 
 

 

 

وإذا كان  لفرو  ولو  المهن  احجابيا  حو  كروحن و رليرق المهنيريني حإنره بالمقابرل قرد 
 ضيق  من حري ولو  المهن .

ن اشترا  المفرع  وحر المرشح علس دبلوا حو الترجم   تس حتأ س له اجتيام مبا اة ذلك م
 ررا  وكررذا ولررو  المهنرر  قررد  رررا حئررا  عرحضرر  مررن الفررباح  رراملو شررهادا  اإلجررامة حررو الل

بالتالو ولو  المهن ي وقد مبران الواقرت و  رحجو المدا   الراد  لل ا  من  ق اجتيام المبا اة 

العقوبات 
  التأديبية

 2009 إنذار 1

 2010 إنذار 2

5 2011 
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ةنوحا من مد ة  الملرك حهرد العليرا للترجمر  جرد محردود ومغلربهم حلتحقرون  نررحجيالمن عدد 
حررو االشررت ال   لكخيررر مررنهمال  غبرر  و مو حررو إطررا   ررري السرريا ا  والقنصررليا ي إمررا بلتشررت ال 

برا اة ولرو  المهنر  الترو نيمتهرا الروما ة من موالدليل علرس ذلرك كتراجم  مقبولين لدى المحاكم 
 13عرددهم   المرشحين الذحن  قدموا الجتيامها  يج لرم حتجراومعدد  قل عرح   1114ةن  

 منهم حقط من النجاب. 9مكن  مرشحاي 
 ررد   بهررا مجموعرر  مررن الل ررا  علررس كررون  مد ةرر  الملررك حهررد المررذكو ة ال هررذا حضررت

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

والوثررائق الفرريوح  من الترجمرران المقبررول لرردى المحرراكم هررو المؤهررل و ررده لترجمرر  التصرررححا  
 ها مماا المحاكم.ء بإلدالاوالمستندا  المراد 

يلررر  الماضرري  ا  يررراع نسرررب  نوا  القلسررروإذا كانرر  غالبيررر  المهرررن الحرررة قرررد عرحررر  حررو ال
مهنررر  المحامررراة ومهنررر  الميوضرررين القضرررائييني حرررإن مهنررر  التراجمررر  المقبرررولين لررردى كمما ةررريها  

المحاكم علس عكس من ذلك  ماماي  يج منه منذ د ول القانون المرنيم للمهنر   يرز التطبيرق 
 سرررجيلهم وإلرررس غاحررر  اليررروا لرررم حتجررراوم عررردد التراجمررر  الرررذحن  رررم  1119حونيرررو  11بترررا ح  

وهو عدد حسراو   قرحبرا عردد الرذحن حرتم ةرحب مةرمائهم مرن الجردول  رجماناي  11 بالجدول 
 كبيرا  ول مستقبل المهن .  حطرب  ساؤال مماإما بسبب الوحاة مو اإلعياءي 

 
نون المنيم للمهن  مبان  إن المسطرة التأدحبي  المنصوي عليها حو الباح السابت من القا

جررراءا  المصررا ب  لهررا و عقيرردهاي  يررج من معالجرر  سرربب طررول اإلبلررك جاعتهرراي وذعررن عرردا ن
الفكاحا  التو  قدا ضد التراجم  المقبولين لدى المحراكمي  قتضرو إنجرام  قرا حر مفرترك  برين 
السررادة الرؤةرراء األولررين ومحرراكم االةررتئناف المعنيرر  والسررادة الرروكتء العررامين للملررك لرردحهاي 

اللجنرر  المكليررر  المنصررروي عليهرررا حرررو   عرضرررها علرررس منيرررا  و وإ التهررا علرررس هرررذه الررروما ة الترر
 من القانون المذكو  والتو  تألد من : 4و 5الماد ين 
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 ممخل عن ومحر العدل بصيته  ئيسا . -
 محاكم االةتئناف والوكيل العاا للملك لدى محكم  االةتئناف.  ئيس مول إل دى-
 مو ممخله.المحاكم  ئيس الجمعي  المهني  للتراجم  المقبولين لدى  -
 رجمرران مقبررول لرردى المحرراكم حعينرره ومحررر العرردل برراقتراب مررن  ئرريس الجمعيرر  المهنيرر   -

 للتراجم  المقبولين لدى المحاكم.
 يرررج  جتمرررت اللجنررر  المرررذكو ة لد اةررر  التقرررا حر المفرررترك  المحالررر  عليهررراي والتأكرررد مرررن 

راليررررا  حررررو  الرررر  ثبو هررررا الم و حدحرررردا  كرررراح التراجمرررر  المفررررتكس بهررررم للمنسرررروح إلرررريهمي 
االةرررتماع إلررريهم برصررروي  قصرررد هررراواةرررتدعاء التراجمررر  الرررذحن  قرررر   مترررابعتهم للمخرررول ممام

المنسرروح إلرريهم مررت إمكانيرر  اةررتعانتهم بمحرراا لمررؤام  همي وقررد حلررتمس دحرراع الترجمرران المتررابت 
كاملررر ي   إلطررتع علرررس الملرررد وإعررداد الررردحاعي وحرررتم  ررأ ير الملرررد لسرررن لألجرررل اممرراا اللجنررر  

 صودررا من اللجنررر   نعقرررد حرررو النصررد األول مرررن شرررهر مكتررروبر مرررن كررل ةرررن  للبررر  حرررو كاحررر  
الطلبا  المعروض  عليها المتعلق  بالمترشحين لمزاول  المهن  وطلبا  اإلعياء منهاي واالنتقالي 

مج العمررل وإعرادة التسررجيلي الفروء الررذ  حررؤد  إلرس  ررأ ر المليرا  و راكمهررا بسرربب ثقرل برنررا
 و  للجن  المذكو ة.السن

 

 مقترحات لتطوير مهنة الترجمة 

 
مراجعرر  المؤهررل العلمررو الررذ  حرررول اجتيررام مبررا اة ولررو  المهنرر  بفرركل حيررتح البرراح -

 لتزوحد جميت محاكم المملك  بتراجم  حو جميت التفكيت  الل وح .
هوحرر  إةررناد مسررطرة  أدحررب التراجمرر  المقبررولين لرردى المحرراكم للجررن جد اةرر  إمكانيرر   -

 علس مستوى كل محكم  اةتئنافي 
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إل ررراء امدواجيررر  مراقبررر  التراجمررر  المقبرررولين لررردى المحررراكم المسرررندة للسرررادة الرؤةررراء  -
األولين لمحاكم االةتئناف والسادة الوكتء العامين للملك لدحهاي وذلك بجعلها مرن ا تصراي 

 الوكتء العامين للملك حقطري إةوة بباقو المهن األ رى.


