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 مقدمة
إن المفھوم الواسع للقضاء والعدالة یشمل عدة أجھزة تتدخل في العملیة 

أملت التطورات التي  ثالقاضي الذي یبت في النزاعات، حیالقضائیة إلى جانب 

قات بین األفراد عرفتھا الحیاة في جمیع المجاالت، نتیجة للتغییر العمیق في العال

 والمؤسسات، ظھور صیغ جدیدة  من المعامالت التي أحدثت تشعبا في الوضعیات

على المشرع تنظیم مجموعة من المھن القانونیة والقضائیة التي تساعد  القانونیة،

  .القضاء في أداء مھامھ، ومن ضمنھا مھنة الترجمة القضائیة

 أخرى، لغة في ما یقابلھا إلى أجنبیة لغة من نقل معناھا في والترجمة

 یروبتعب ؛الترجمة فن بجدیاتألو للغتین المترجم استیعاب مدى على یعتمد ونجاحھا

مرئیة والمسموعة لومات بمختلف الوسائل المقروءة والالترجمة ھي نقل المع آخر

  :1ا النقل لھ قسمانى، أو من لغة إلى لغات عدیدة، وھذوالمكتوبة من لغة إلى أخر

 .وھو النقل من اللغة العربیة إلى لغة أو لغات أجنبیة :التعجیم -1

  .من لغة أعجمیة أو لغات إلى اللغة العربیة لعملیة النقویعني  :التعریب -2

تنامي الحاجة إلى الترجمة والمترجمین، ازدادت كذلك أنواع الترجمة  ومع

 تحریریةال ترجمةال :المثالنذكر على سبیل  استعمالھاالت اوتعددت أشكالھا بتعدد مج

تحدث  تتبعیةال ترجمةالو ،أخرى بلغة مكتوب نص إلى مكتوب نص ترجمة وھي

 قالھ ما بإعادة المترجم یبدأ المتحدث، ولما یصمت للمتحدث المترجم یستمع عندما

 شخص قبل من یقال ما ترجمة ھيو فوریةال ترجمةالو ،لھا المترجم باللغة المتحدث

 في یترجم و للمتحدث خاللھا من یستمع سماعة المترجم یضع بحیثھ، حدیث أثناء

 أصعبوھي  ؤتمرات الدولیة،وتحدث في بعض الم ،األخرى اللغة إلى الوقت نفس

في التكوین قبل  ةع المترجم مراحل متعددطیقبحیث اإلطالق،  على الترجمة أنواع
                                                        

 2003ولىاأل الطبعة السالم دار مطبعة  "المغربي الثقافي اإلشعاع في دورھا و العدالة خدمة في الترجمة " بوحموش عمر - 1
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ا وھي ترجمة یقوم بھ لیةوھناك الترجمة اآل ،2الوصول إلى مرحلة الترجمة الفوریة

  .الحاسوب أو اآللة بدون تدخل اإلنسان

 مختلف داخل ھامة مكانة واحتلت قدیم، عھد منذ الترجمة ظھرت فقد 

 والعادات، التقالید و اللغة، المختلفة الشعوب بین التواصل تم بفضلھا و الحضارات،

 ازدھار في محالة ال یساھم مما بینھم تقرب و األمم بین العالقات تعزز فالترجمة

 .الحضاري حقالتال

 صلى هللا علیھإلى عھد الرسول  3اإلسالمي عصرالویرجع تاریخ الترجمة في 

لیترجم لھ الكتابات التي كان  زید بن ثابت األنصاريحیث كان یعتمد على  وسلم

بترجمان ''، وقد كان یلقب یرسلھا الملوك بلغات مختلفة كالفارسیة والرومیة والحبشیة

احتلت الترجمة مكانة خاصة في العھدین  كما. وسلمصلى هللا علیھ  4''الرسول

العباسي واألموي، فبفضل الترجمة تمكن المسلمون من اإلطالع على الفكر الیوناني، 

ترجمة العدید من  ، فقد تمت5وبالترجمة عرف العالم الغربي الفكر و الثقافة اإلسالمیة

نظرا لكون التاریخ  سلم،والسیرة النبویة للرسول صلى هللا علیھ و ةب اإلسالمیالكت

 جذورھااإلسالمي حافل بالعلم والمعرفة، فالحضارة الغربیة اعتمدت في تأسیس 

 .وتطورھا على الفكري اإلسالمي وعلى اكتشافات المسلمین قدیما

 بني بین التفاھم سبل تیسیر في یساھم حیث ، ھام جد دور للترجمان و

 حضر ثقافتین أو لغتین بین ترابط كھنا كان كلماف العالم، بقاع مختلف من البشر

، لذلك فالترجمان یعتبر أمینا في ترجمة ونقل المعرفة من بینھما وصل كحلقة المترجم

والصدق على األمانة حث اإلسالم  متعددة، و ثقافات أولى لغات إ ثقافة أولغة 

                                                        
  .16، ص 2016ادریس الذھبي، الترجمة والتالقح الثقافي، مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافیة، فاس، الطبعة األولى، سنة - 2
  03/05/2014بوجدة بتاریخ " وإكراھات عملیة تحدیات مفاھیمیة  رجمة في المغرب؛الت" :إلھام ستھ في ندوة وطنیة مداخلة  - 3
فتعلمتھا في سبعة عشر : قال زید". فتعلمھا فإنھ تأتینا كتب بھا: "ال، قال : ؟ قال"اتحسن السریانیة" :سأل النبي صلى هللا علیھ وسلم زید - 4

  .یوما
  ..235ھا في اإلشعاع الثقافي المغربي،مرجع سابق، صعمر بوحموش، الترجمة في خدمة العدالة ودور - 5
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لمن  ال إیمان: "عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال فقد جاء في حدیث واألخالق،

لذلك على المترجم التحلي بصفات الصدق ."، وال دین لمن ال عھد لھلھال أمانة 

الكفاءة، واحترافھ مجال  ىواألمانة في نقل المعلومة والنزاھة والحیاد، والتوفر عل

   .القوانین التي تؤطرھامع التقید بالترجمة، 

، تطورقد أصبحت الترجمة في العصر الحالي ضرورة حاسمة لالنفتاح والو

الذي یستطیع تحقیق التنمیة " مجتمع المعرفة"  بل أضحت العنصر الحاسم في تكریس

ینتجھ  یة والحضاریة والعلمیة عبر امتالكھ لغات متعددة، لإلطالع على ماالثقاف

اآلخرون، فالترجمة لم تعد مسألة أسلوبیة ولغویة بل صارت مسألة حضاریة وثقافیة ال 

ائل في مجال العلوم في ظل بزوغ مجتمع تكنولوجي نتیجة غنى عنھا، ألن التطور الھ

رزت سیاسة عات في العصور األخیرة ، والتي أفللثورة الصناعیة التي عرفتھا المجتم

إلى  أدت، االقتصاد العالميالعولمة التي تفرض حتمیة مواكبة التطور العلمي ومسایرة 

مترجمین في شكل شركات ، وھو ما فرض تكتل التزاید الطلب واالھتمام بالترجمة

ألفراد والدول والمؤسسات في مختلف المجاالت المعرفیة، لعتباریة تقدم خدمات ا

  .علمیة وآخر األبحاث التي توصل إلیھا العقل البشريبترجمة الكتب والمقاالت ال

ونتیجة لذلك اكتسحت الترجمة مختلف العلوم وشملت شتى المجاالت، سواء 

كما ھو الحال في مجال ...العلوم االجتماعیة واإلنسانیة ألعلوم في العلوم الطبیعیة أو ا

 حقوق ضمان في تساھم فھي القضائي، المجال في مھم دور للترجمة، حیث ةالعدال

 في المساھمة وبالتالي القاضي، لغة یتقن ال طرف ھناك یكون عندما األطراف

ل لدى المحاكم یعد الترجمان المقبوف ،العادلة المحاكمة وضمان الجلسة، سیر حسن

قضاء، یقوم بترجمة التصریحات الشفویة والوثائق والمستندات المراد لمساعدا ل

 .حدود اللغة أو اللغات المرخص لھ بالترجمة فیھا يالقضاء فاإلدالء بھا أمام 

ترجع بدایاتھا إلى سنة  مھنة عریقة في المغرب، حیثالقانونیة لترجمة وا
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 12الموافق ل 1330رمضان  9الصادر في  الظھیر الشریفصدور ، فب1913

منصب  إحداثعلى  45نص في فصلھ  ةالمسطرة المدنیالمتعلق بقانون  1913غشت 

تطورا تشریعیا  مھما  ةالمنظم للمھنالقانوني  عرف اإلطارد ، فق6التراجمة العدلیین

بصدور عدة ذلك بھا، وتجلى  االرتقاءه المھنة وفي النھوض بھذ عرغبة المشرعكس 

  :ه المھنة، تتمثل فيیة تعنى بتنظیم ھذنصوص قانون

الذي حدد شروط الولوج إلى مھنة  1920صدور الظھیر الشریف لسنة  -

 .التراجمة العدلیین

وتم تغییر التسمیة  ،الترجمانصدر ظھیر شریف یحدد صفة  1923سنة  -

 .من الترجمان العدلي إلى الترجمان المحلف

علق بوضع جداول التراجمة المت 1960صدر ظھیر  1960وفي سنة  -

سنة إلى غایة صدور القانون رقم  41المقبولین لدى المحاكم، والذي عمر لمدة 

              .لدى المحاكم لتراجمة المقبولینالمنظم لمھن ا 00.50

 الختالفالترجمة والخبراء نظرا  يبین نظامز ھذا القانون أنھ فصل یما یمأھم ن إ  

بموجب قانون واحد وھو ظھیر  معا منظمین ابعد أن كانطبیعتھما وأساسھما القانوني، 

. المتعلق بوضع جدول الخبراء والتراجمة المقبولین لدى المحاكم 1960مارس  30

أھمھا تلك المتعلقة بشروط الولوج إلى المھنة  مستجدات الحالي بعدةوقد جاء القانون 

القانونیة  المھن ضعیةلو القضاء إصالح برنامج إطار في ذالكو ،والمراقبةوالتكوین 

وراش الكبرى ألمن ایعد  الذي ورش إصالح منظومة العدالة مواكبة لو لھ، المساعدة

وفق ، ال دولة الحق والقانون والمؤسسات، وذلك في أفق استكموالمھمة في بالدنا

مبني على المقاربة التشاركیة والمندمجة لجمیع  .اختیار استراتیجي ال رجعة فیھ

 .ویة والفعالیات المؤھلة المعنیة بإصالح منظومة العدالةالقطاعات الحی
                                                        

، تاریخ اإلطالع www.droitentreprise.comتقریر تركیبي حول مھنة التراجمة المقبولین لدى المحاكم، منشور بموقع -6 
  .1، ص23:30على الساعة  29/05/2018
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من  ،وتتجلى أھمیة الموضوع في كون مھنة التراجمة المقبولین لدى المحاكم 

نظرا لدورھا   ،المعنیة باإلصالح العمیق والشامل لمنظومة العدالة ةالمھن القانونیبین 

التي  تالتحدیاو المھنة، الوقوف على واقع ھذهیقتضي  يفي خدمة القضاء األمر الذ

تعزیزا ، وذلك في أفق مواكبة مخرجات میثاق إصالح منظومة العدالة ببالدناتعرفھا، 

  .لحقوق والحریاتاحمایة كرافعة أساسیة للتنمیة و ةیالقضائو ةالمھن القانونی لمكانة

  :مفادھاإشكالیة بناء على ما سبق تطرح و

 مھنة یمتنظ 00.50رقم  قانونال استطاع حد أي إلى
كراھات ممارسة المھنة ھي إ اوم ؟المقبولین لدى المحاكم التراجمة

  ؟اإلصالح وأفاق العملي الواقعفي 
 مبحثین إلى ھذا عرضنا موضوع نقسم أن اإلشكالیة ارتأینا ھذه على لإلجابة

  :اثنین

 التراجمة لمهنة القانوني المنظم اإلطار: لاألو المبحث 

 .المحاكم لدى المقبولين

 الجمعية المهنية للتراجمة و إكراهات : الثاني حثالمب

                    المهنة في الواقع العملي
                 

    
  
  
  



 
 

 
7 

 

 المقبولين التراجمة لمهنة القانوني المنظم اإلطار :األول المبحث
 المحاكم لدى

حدد شروط الولوج إلى مھنة تسنحاول التطرق في ھذا المبحث إلى القواعد التي 

، باإلضافة إلى مسؤولیة )المطلب األول( اجبات الترجمان التراجمة و حقوق وو

  ).المطلب الثاني( الترجمان عن األفعال التي یرتكبھا والمنافیة ألخالق المھنة 

  قواعد ممارسة مهنة التراجمة وحقوق وواجبات الترجمان: األول المطلب
ى الشروط یشترط لمزاولة مھنة التراجمة المقبولین لدى المحاكم توفر المرشح عل

، لیشرع بعد ذلك في )الفقرة األولى(المحددة بموجب القانون، واجتیازه التمرین 

مزاولة المھنة، ویستفید من المقتضیات  القانونیة التي تحدد حقوق وواجبات 

  ) . الفقرة الثانیة( الترجمان

  شروط الولوج إلى المهنة: الفقرة األولى
لدى المحاكم یتطلب توفر المعني  لالنخراط في مھنة التراجمة المقبولین  

، واجتیاز امتحان نھایة 00.50باألمر على الشروط المحددة بموجب القانون رقم 

  .التمرین بنجاح
  التراجمةالشروط الواجب توفرها للترشح لمهنة : أوال

كغیرھا من المشرع لممارسة مھنة التراجمة المقبولین لدى المحاكم  اشترط

التوفر على شروط محددة، كما تنص على ذلك مقتضیات ائیة المھن القانونیة و القض

  .00.50المادة الثالثة من القانون رقم 

 7شروط عشرة القانون نجدھا تنص على ھذامن  الثالثة المادة بالرجوع إلىو

                                                        

  :ممارسة مھنة ترجمان مقبول لدى المحاكم ما یلي في المترشح لیشترط  - 7

تربطھا بالمملكة  الجنسیة المغربیة أو من رعایا دولة قانونأن یكون مغربیا مع مراعاة قیود األھلیة المنصوص علیھا في  )1
  المغربیة اتفاقیة تسمح لمواطني كل من الدولتین بممارسة مھنة الترجمة لدى المحاكم في الدولة األخرى ؛

  =یكون حاصال على دبلوم الترجمة من مؤسسة جامعیة في المغرب أو على شھادة معترف بمعادلتھا لھ ؛ أن )2
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 المقبولین لدى التراجمة جدول في تقییده الترجمان لیتم قبول طلب في تتوفر أن البد

شرطین أساسیین یمیزان ھذه  أن ھناك ھذه الشروط  على حظیال ما غیر أن المحاكم،

لمنصوص ا الشروط باقي المھنة عن غیرھا من المھن األخرى المساعدة للقضاء، أما

ساعدة للقضاء، المادة فتشترك فیھا مھنة التراجمة مع باقي المھن الم ھذهعلیھا في 

 :ن فيان الفریدان الشرطاویتجلى ھذ

 المغرب في جامعیة مؤسسة من الترجمة دبلوم على صالحا المترشح یكون أن -

  .بمعادلتھا معترف شھادة على أو

  .بھا عملھ ممارسة في یرغب التي االستئناف محكمة بدائرة موطن لھ یكون أن -

م یطرح ھنا یتعلق بشرط التوفر على دبلوم  في الترجمة مسل الذياإلشكال ن إ

مؤسسة الجامعیة الوحیدة في المغرب التي أن  ال ثمن مؤسسة جامعیة في المغرب، حی

تمنح ھذا النوع من الدبلوم  ھي مدرسة الملك فھد العلیا للترجمة بمدینة طنجة، وھذا 

لى ھذه المھنة الشرط یحرم باقي خریجي المدارس الخاصة للغات من إمكانیة الولوج إ

 لیل جدا،أن خریجي مدرسة الملك فھد العلیا للترجمة عددھم ق خاصةالقانونیة، 

وأغلبھم یلتحقون لالشتغال في السفارات أو القنصلیات أو في إطار حر، وال رغبة 

  .8بالمجال القضائي كتراجمة مقبولین لدى المحاكم االشتغاللكثیر منھم في 

باإلضافة إلى كون المؤسسة المذكورة ال تدرس بھا العدید من اللغات 

لیة واللغة الروسیة، واللغة الصینیة، واللغة األجنبیة، كاللغة البرتغالیة واللغة اإلیطا
                                                                                                                                                               

  أن یكون متمتعا بحقوقھ الوطنیة وذا مروءة وسلوك حسن ؛ )3
  أن یكون غیر محكوم علیھ من أجل جنایة أو جنحة باستثناء الجنح غیر العمدیة، إال إذا رد إلیھ اعتباره؛ )4
  رت في حقھ عقوبة تأدیبیة من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاھة أو األخالق ؛أن ال تكون قد صد )5
  أن یكون في وضعیة سلیمة إزاء الخدمة العسكریة ؛ )6
  أن یكون متمتعا بالقدرة الفعلیة على ممارسة المھنة ؛ )7
  سنة میالدیة على األقل ؛ 25أن یكون بالغا من العمر  )8
  وفي امتحان نھایة التمرین ؛ المحاكم لمقبولین لدى أن یكون قد نجح في مباراة التراجمة ا )9

  .في ممارسة عملھ بھا یرغب أن یكون لھ موطن بدائرة محكمة االستئناف التي  )10
فاطمة الزھراء علوي، اإلطار القانوني المنظم لمھنة التراجمة المقبولین لدى المحاكم، مقال منشور بالمجلة المغربیة للدراسات  - 8

  .10، الصفحة 2016، سنة  4والترجمة، العدد
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  ...العبریة، واللغة التركیة

ومما تجدر اإلشارة إلیھ في ھذا الصدد ھو أن عدد التراجمة المقبولین لدى 

 313، محدد في 2014لسنة  9المحاكم حسب اإلحصائیات األخیرة لوزارة العدل

منھم إناثا، وذلك  82، و%73.80مترجم ذكورا وذلك بنسبة  231مترجما، منھم 

نا كبیرا یاأن توزیعھم یعرف تب خاصةالحظ أن عددھم قلیل جدا، ووی.%26.20بنسبة 

 بدوائرأن أغلبھم یتمركز  ثالتخصص أو على مستوى المكان، حی سواء على مستوى

لكل من مدینة الدار البیضاء ومدینة الرباط ومدینة طنجة، ولعل ھذا  االستئناف ممحاك

المتوازن یرجع إلى كون القانون القدیم  الذي نظم المھنة كان یراعي التوزیع غیر 

  .نیرغبة الترجمان في إختیاره مكان التعی

  إجراءات الولوج وقواعد التمرین : ثانیا

 إجراءات الولوج  

 المباراة بتنظیم المكلفة اللجنة إحداث كیفیة 9 إلى 4 من المواد حددت وقد

 بالرفض فیھا الرأي إبداء و للتسجیل الخاصة لطلباتا مراقبة و النھائي، االمتحان و

 ومراجعتھا المحاكم لدى المقبولین للتراجمة الجداول إعداد مع الدراسة، بعد القبول أو

 المخالفین بتأدیب یتعلق فیما ،باإلنصاف الخاصة الضمانات تطبیق على السھر و

   .العمل بھا الجاري للقوانین احترامھم عدم على التراجمة من

 مع أعضائھا عدد و اللجنة لتشكیلة القانون ھذا من 5 المادة وتطرقت 

 التخاذ علیھ المعتمد السند یكون الذي اللجنة اقتراح على الترجمان تقیید توقف

 تتكون اللجنة الجدول، وھذه في التقیید على بالموافقة العدل وزیر طرف من المقرر

  : من

 ؛رئیسا بصفتھ العدل وزیر عن ممثل 

                                                        
  .22:30على الساعة 2018/05/27تاریخ  www.justice.gov.ma موقع وزارة العدل والحریات  -9
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 استئناف محكمة لدى للملك عام ووكیل االستئناف محاكم إلحدى أول یسرئ 

 ؛العدل وزیر  یعینھما

 ؛ممثلھ أو المحاكم لدى المقبولین للتراجمة المھنیة الجمعیة رئیس 

 الجمعیة رئیس من باقتراح العدل وزیر یعینھ المحاكم لدى مقبول ترجمان 

 .المھنیة

 التمرين 
 جاء، حیث للتمرین الترجمان اجتیاز فیةكی 23 إلى 10 من المواد بینت

 إلیھا المشار المباراة في نجاحھ بعد المترشح یقضي العاشرة على أن المادة في

 یتوفر المحاكم لدى مقبول ترجمان بمكتب التمرین من كاملة سنة ،الثالثة المادة في

أن غیر أنھ یمكن لوزیر العدل   األقل، على المھنة ممارسةفي  سنوات خمسة على

ال یتوفر  یرخص بصفة استثنائیة بإجراء التمرین بمكتب ترجمان مقبول لدى المحاكم

   .10، مع اإلشارة أن التمرین یكون مجانیاعلى األقدمیة المذكورة

 المتخصصین الجامعیین األساتذة قدماء أعفتنجدھا قد  23 لمادةوطبقا ل

من التمرین وامتحان نھایة عد بعد  تقدیمھم لالستقالة او حصولھم على التقا الترجمة في

الدین سحبت أسماؤھم من الجدول مر بالنسبة لقدماء التراجمة ، كذلك األالتمرین 

ألسباب غیر األسباب التأدیبیة أو الزجریة، مثال في حالة تقدیمھم لالستقالة أو اإلحالة 

  .على التقاعد

في  یتمثل ا،ھامّ  مقتضى 00.50من القانون رقم  18وقد وضعت المادة 

من طرف اللجنة المحددة  یتخذرار معلل وضع حد للتمرین، وذلك بواسطة ق إمكانیة

رأي الوكیل العام للملك في  استطالعالرابعة من ھذا القانون، وذلك بعد  المادةفي 

                                                        
التمرین  على المشرف انالترجم یطالب أن لھ ولیس أجیرا، المتمرن الترجمان یعتبر ال"من القانون المنظم للمھنة على أنھ  13تنص المادة  - 10

 ".الشغل عقد عن المترتبة بالحقوق
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  :حالتین

  وجد سبب خطیر یبرر ذلكإذا. 

  بدون مبرر مقبول ثالثة أشھرفي حالة االنقطاع عن التمرین لمدة تزید عن . 

نة وصون أخالقیاتھا وأعرافھا، المشرع من ذلك الحفاظ على المھ وقد توخى

أن عدم االنضباط في الحضور للتمرین وارتكاب أفعال تھدد أعراف المھنة یدل  حیث

  . على عدم احترام المرشح للمھنة وعدم صالحیتھ لممارستھا واالستفادة من مزایاھا

 جداول بأحد تسجیلھ یمكن ذاكنآ جاحبن التمرین نھایة امتحان اجتیاز بعد و

  .القانونیة الیمین أدائھ بعد االستئناف محاكم لدى المقبولین الترجمة

 مهام وحقوق وواجبات الترجمان : ثانيةالفقرة ال
 التي الحقوق و االلتزامات من مجموعة  00.50 رقم قانونلقد تضمن ال

 القانون ھذا على یالحظ ما نأ غیر المحاكم، لدى المقبولین التراجمة بمھنة تتعلق

   منھما لكل مستقلة مواد یخصص لم إذ متداخلة جاءت وإنما امبینھ یمیز لم نھأ
  مهام الترجمان: أوال

المنظم لمھنة   00.50 رقم تنص المادة السادسة والعشرون من القانون 

 لترجمة المؤھل وحده ھو المحاكم لدى المقبولالترجمان "  التراجمة على أن

 في وذلك القضاء أمام بھا اإلدالء المراد والوثائق والمستندات الشفویة ریحاتالتص

 .بالترجمة فیھا لھ المرخص اللغات أو اللغة

 المحاكم، لدى مقبول ترجمان كل على التأدیبیة، العقوبة طائلة تحت یمنع

 ".غیر اللغة أو اللغات المرخص لھ فیھا في الترجمة

أن حیث مھام التي یقوم بھا الترجمان، الوبذلك یكون المشرع قد حصر 

التي  الوثیقةالترجمان المقبول لدى المحاكم ھو وحده من یضفي الصبغة الرسمیة على 

تكوینا فیھا،  تلقىیترجمھا، وذلك في نطاق اللغة أو اللغات التي یتقنھا الترجمان والتي 
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ي لغة غیر المخالفة فإن الترجمة ف وبمفھوموحصل على ترخیص بالترجمة فیھا، 

، 00.50القانون رقم المنصوص علیھا في  للعقوباتمرخص بھا یعرض الترجمان 

الترجمان للغات المرخص لھ بالترجمة  خاصة أن المشرع أوكل مراقبة مدى احترام

فیھا، من طرف الوكیل العام للملك لدى محكمة االستئناف، ھو ما سیدفع الترجمان إلى 

  .تفادیا لتلقي عقوبات قد تبعده عن ممارسة المھنة المحدد ضرورة التقید باختصاصھ

ابعة والعشرون من نفس القانون أجاز المشرع في المادة الس استثناءاولكن 

ستعانة بترجمان غیر مسجل في جدول التراجمة المقبولین لدى المحاكم، اال إمكانیة

اعتبار اللجوء  نكم، ویانتدبتھالھیئة التي  مولكن مع تقیید ذلك بأداء الیمین القانونیة أما

عدم في الجدول، لمزایا، وإن كان غیر مسجل ال یوفر بعضمحلف  غیر انمإلى ترج

الولوج  تیسیریساعد على كما لدى المحاكم یتقن لغة أجنبیة معینة، مقید وجود ترجمان 

 انتمائھمحقوق المتقاضین بغض النظر عن موطن  وحمایة، العدالةإلى القضاء وخدمة 

  .تي یتقنونھاال ةواللغ

  حقوق الترجمان :ثانيا

لحقوق و الواجبات التي ل مواد خاصة 00.50المشرع في القانون یفرد لم 

إلى  24، وإنما جاءت متداخلة فیما بینھا في المواد من المادة بھا  دالتقیعلى الترجمان 

  .38المادة 

ھم نجد ان المشرع خول لدى المحاكم ینالمقبول اجمةحقوق الترل فبالنسبة

  :منھا نذكرمجموعة من االمتیازات 

 بإذن مرتین للتجدید قابلة سنة لمدة المھنة ممارسة عن وقفإمكانیة الت 

السادسة ، حسب مقتضیات المادة الالئحة من علیھ التشطیب دون العدل وزیر من

 .00.50رقم  من القانون نوالثالثو

  ولةمزا في الحقلترجمان لالثالثون و التاسعةخولت المادة كم 
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ھو الحال بالنسبة  كما، واحد مكتب في الزمالء من عدد مع بشراكة المھنة

 09.32من القانون رقم  59المادة  حیت تشیر المھن المساعدة للقضاء، لباقي

وكذلك التي تشیر إلى المشاركة بین أكثر من موثق، ولكن لیس شركة تجاریة، 

، وكذلك األمر ساكنةمن قانون خطة العدالة التي تنص على الم 14المادة 

 .المنظم لمھنة المحاماة نبالنسبة للقانو

 المھنیة الجمعیة تنظمھ يالمستمر الذ التكوین من االستفادة 

 المحاكم  لدى المقبولین للتراجمة

  كذلك للترجمان حسب المادة الثامنة والثالثون إمكانیة تعلیق لوحة

المرخص لھ بالترجمة  تللغاالبنایة التي یتواجد فیھا، وتحدید اللغة أو ا جخار

  .فیھا

وفي مقابل الحقوق ألزم المشرع الترجمان بضرورة التقید بالعدید من 

 :الواجبات

  واجبات الترجمان: ثالثا

التنظیمیة یجب على الترجمان التقید بأحكام النصوص التشریعیة و

للشرف أو  وأن یقوم بواجباتھ المھنیة وأن ال یرتكب أفعاال منافیة، المتعلقة بالمھنة

 .النزاھة أو األخالق ولو كان خارج نطاق المھنة وإال تعرض للمتابعة التأدیبیة

التي  وعدم اللجوء إلى اللینة ،والحفاظ على شرفھا فضال عن احترام  تقالید المھنة

 11.توقع الترجمان في الشبھات، مثل ممارسة عمل السمسرة لجلب الزبناء

  :الترجمان ومن االلتزامات الملقاة على عاتق

  یمنع على الترجمان المقبول لدى المحاكم ممارسة مھامھ إال بعد فتح

وكذلك ضرورة وضع نموذج . مكتب في دائرة محكمة االستئناف المسجل بھا

                                                        
  ..48عمر بوحموش، الترجمة في خدمة العدالة ودورھا في اإلشعاع الثقافي المغربي،مرجع سابق، ص - 11
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سجل خاص یمسك من طرف النیابة العامة لدى المحكمة االبتدائیة التي  للتوقیع في

 ). 28المادة ( یوجد مكتبھ بدائرتھا

 صفحاتھ على یؤشر المنجزة بالترجمات خاص صلمف سجل مسك 

  )31المادة .( الملك وكیل ویراقبھ

 المستندات  و الوثائق لھا تتعرض قد التي المخاطر عن تأمین إبرام

  ).31المادة ( 

 الزبناء جلب یستھدف عمل كل عن االمتناع.  

 35المادة ( المھني  بالسر تمس معلومة أي إفشاء عن االمتناع.(  

 سنوات  5 لمدة والتصریحات، واالحتفاظ الوثائق مضمونو نصبال التقید

 29المادتین  (ترتیبھا كیفیة و بترجمتھا إلیھ عھد التي الوثائق نسخ أو بنظائر

   ).30و 

 الواجبات یخص فیما الصرامة ھو الصدد ھذا في مالحظتھ یمكن ما

الترجمان في  الترجمان، وكذلك تعدد الجھات الموكول لھا مراقبة عاتق على الملقاة

 .أدائھ لمھامھ

  وأجهزة الرقابة مسؤولية الترجمان: المطلب الثاني
 الفعل نوع حسب وذلك متعددة مسؤولیات الترجمان المشرع على رتبلقد 

، فھو مسؤول عن كل إخالل بالواجبات المھنیة، أو ارتكاب أفعال منافیة المرتكب

أو  تأدیبیة مسؤولیة تكون دترجمان قھكذا فمسؤولیة الوللشرف أو النزاھة أو األخالق، 

الفقرة (جنائیة في حالة ارتكابھ أفعال تستوجب ذلك  قد تكون مسؤولیةمدنیة كما 

و لرقابة قد تكون قبلیة أ ھباإلضافة على ذلك یخضع الترجمان في أدائھ لمھام ،)األولى

  ).الفقرة الثانیة(بعدیة

  مسؤولية الترجمان :الفقرة األولى
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ھو بصدد القیام بمھامھ قد یرتكب أفعاال تستوجب توقیع إن الترجمان و

 ، أو)أوال(المدنیة وتتمثل إما في عقوبات تأدیبیة توجب مسؤولیتھ التأدیبیة أجزاءات 

عن  ھة ارتكابھ لفعل جرمي من شأنھ أن یرتب مسؤولیتإقرار مسؤولیتھ الجنائیة في حال

  ).ثالثا(من الضمانات، وفي مقابل ذلك وفر لھ المشرع مجموعة )ثانیا(ذلك

  والمدنية ةالمسؤولية التأديبي: أوال
 التأديبية المسؤولية -1

 مخالفتھ حالة في للترجمان التأدیبیة المسؤولیة عنث الحدی بصدد نكون

وتتمثل المخالفات ،  00.50رقم  القانون في علیھا المنصوص القانونیة للمقتضیات

  :التي قد یرتكبھا الترجمان في

 التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالمھنة مخالفة النصوص. 

 ،وأھمھا السر المھني ألن الترجمان وھو یقوم  اإلخالل بالواجبات المھنیة

، و الوثائق السریة بترجمة الوثائق والمستندات قد یطلع على بعض المعلومات

  .وبالتالي فھو ملزم بكتمانھا وإال تعرض للجزاءات التأدیبیة

 أو النزاھة  للشرف منافیة ألفعال ارتكابھ أو دنیة،الم بواجباتھ اإلخالل

، 00.50من القانون رقم  46لو خارج نطاق المھنة حسب  المادة األخالق، و أو

  وھنا نتساءل ألیس في ھذا حیف؟ أین العدالة التشریعیة مع باقي المھن ؟ 

نة القانون المنظم للمھ من وقد منح المشرع للجنة المذكورة في المادة الرابعة

  :تتمثل في صالحیة إجراء المتابعات، وإصدار العقوبات، والتي

 عقوبات تأدیبیةال  

بمجرد ارتكاب الترجمان المقبول لدى المحاكم إحدى المخالفات المنصوص  

 أول رئیسو العدل وزیر عن ممثل من ، تقوم اللجنة المكونة46علیھا في المادة 

 وزیر  یعینھما استئناف محكمة ىلد للملك عام ووكیل ،االستئناف محاكم إلحدى
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، ممثلھ أو المحاكم لدى المقبولین للتراجمة المھنیة الجمعیة رئیس ا، وكذالعدل

 رئیس من باقتراح العدل وزیر یعینھ المحاكم لدى مقبول ترجمان باإلضافة إلى

، بإجراء المتابعات التأدیبیة التي تنتھي بإصدار إحدى رئیسا بصفتھ المھنیة الجمعیة

  :والمتمثلة في ،48عقوبات المنصوص علیھا في المادة ال

 اإلنذار.  

 التوبیخ.  

 السنة تتجاوز ال لمدة المھنة ممارسة من المنع.  

 الجدول من التشطیب. 

على العقوبات التأدیبیة التي یمكن توقیعھا على الترجمان المرتكب  وكمالحظة

التدرج  أعتمد مبدشرع ا، نجد أن الم46ھا في المادة إلحدى المخالفات المنصوص علی

 طابعا تقویمیا ألفعال والتي تأخذ في توقیع العقوبات بالبدء بعقوبتي اإلنذار و التوبیخ

شكل تأدیب شفوي من قبل اللجنة  تتخذ، إذ أن ھذه العقوبات التأدیبیة غالبا ما المخالف

ن متھ فإجساتكرار الفعل أو  حالة الفة، وفيالمخ بنفستى ال یعید الترجمان القیام ح

المركز المالي  یتأثرعن العمل، مما قد  تتخذ عقوبات أشد تصل إلى التوقیفاللجنة 

حة التراجمة المقبولین لدى المحاكم، وبالتالي التشطیب علیھ من الئبلترجمان، أو ل

   .فقدانھ لمصدر رزقھ وما یترتب عن ذلك من مشاكل

 الترجمان، حق في تصدر التي ةالتأدیبی القرارات أن إلى اإلشارة وتجدر

 القضاء إلى اللجوءفي   حقال للترجمان ناف إال و كافیا تعلیال12 معللة تكون أن یجب

 59 المادة نجد السلطة، حیث استعمال في تجاوز وجود حال إلنصافھ اإلداري

 أمام فیھا للطعن قابلة التأدیبیة تالقرارا ''أننصت على  00.50رقم  قانونال من

 اإلجراءات و للقواعد طبقا السلطة استعمال في التجاوز سببب اإلداریة المحكمة

                                                        
  00.50من القانون رقم  55المادة  - 12
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  ".اإلداریة المحاكم إلحداث 41.90 رقم القانون في علیھا المنصوص

 دون تحول ال الترجمان حق في المتابعات ھذه أن و تجدر اإلشارة إلى 

   .الجنائي القانون في علیھ معاقبا طرفھ من المرتكب الفعل كان إذا جنائیا متابعتھ

  المسؤولية المدنية - 2

كما ھو معلوم تستلزم المسؤولیة المدنیة لقیامھا توفر الخطأ الضرر و العالقة 

تخرج عن ھدا النطاق وعلیھ یسأل الترجمان  ومسؤولیة الترجمان ال, السببیة 

یتعامل معھ   الذي نضرر للزبومدنیا عن كل فعل ارتكبھ أثناء عملھ و نتج عنھ 

د أو إتالف للوثائق والمستندات المسلمة إلیھ قصد أو ضیاع أو تبدی عیبكت

ا نصت مترجمتھا، ما لم یكن الفعل راجعا إلى قوة قاھرة أو حادث فجائي وھو 

المتعلق بالتراجمة المقبولین لدى  00.50من القانون رقم  32 علیھ المادة

  .المحاكم

  المسؤولية الجنائية للترجمان: ثانيا

 المادة بالخصوص و 00.50رقم  بالرجوع إلى مقتضیات القانون

 ،الترجمان حق في وقائمة ثابتة تكون الجنائیة المسؤولیة أن نجد منھ  35

وذلك في حالة ارتكابھ إلحدى األفعال المحددة بموجب القانون، وفي مقابل 

ما قد ینسب لھ من  لذلك منحھ المشرع بعض الضمانات للدفاع عن نقسھ مقاب

  .أفعال

 الجرائم والعقوبات 
 بصدد القیام بمھمتھ في مساعدة القضاء األفعال وھوقد یرتكب الترجمان بعض 

  .وجب عقوبات زجریةاألفعال تستوالمستندات، وھذه  الوثائقخالل ترجمة ن م

 00.50المجرمة وفق القانون رقم  األفعال  

األفعال التي تعتبر جرائم بمفھوم  62و  61و  60عدد المشرع من خالل المواد 
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  :المنظم لمھنة التراجمة، والتي یمكن إجمالھا فیما یلي 00.50قم القانون ر

  انتحال صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم دون أن یكون مسجال

بجدول الالئحة الخاصة بالتراجمة، حیث یكون في ھده الحالة منتحال أو 

  .مستعمال لصفة حددت السلطة العامة شروط حملھا

 ان، حیت یمنع أي نوع من أنواع السمسرة بالزبناء أو جلبھم للترجم

السمسرة سواء في مھنة التراجمة أو باقي المھن الحرة و المساعدة للقضاء من 

 ...أجل ترك المنافسة شریفة ومشروعة

  في مخالفة المقتضیات المنظمة لشروط والبیانات الواجب تضمینھا

المنظم لقانون من ا 62في اللوحة التي یعلقھا الترجمان أمام البنایة طبقا للمادة 

  .لمھنة التراجمة

ھنة وإن ارتكاب الترجمان ألفعال مخالفة لمقتضیات القانون المنظم للم

ى حسب درجة جسامة الفعل، وبالرجوع إلى یستوجب توقیع جزاءات تختلف عل

بإحالتھ على  وذلك نجد المشرع قد حدد لكل جریمة عقوبة معینة 00.50القانون 

لذي یحدد لكل جریمة عقوبة معینة تختلف حسب مقتضیات القانون الجنائي ا

  .درجة الفعل الجرمي المرتكب من طرف الترجمان

 العقوبات 

نجد أن المشرع قد أعطى لكل  المنظم للمھنةخالل االطالع على القانون من 

  :جریمة عقوبة خاصة بھا، حیث نجد

 ات ن المشرع قد عاقب مرتكب الفعل بالعقوبافي حالة انتحال صفة ترجمان ف

  .13من القانون الجنائي 381المنصوص علیھا في الفصل 

                                                        
ون أو شھادة رسمیة أو حددت السلطة العامة شروط من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمھنة نظمھا القان'' حیث نص ھذا الفصل على  - 13

اكتسابھا، دون أن یستوفي الشروط الالزمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشھادة أو تلك الصفة، یعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنتین 
  .درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، مالم یوجد نص خاص یقرر عقوبة أشد 5.000إلى  200وغرامة من 
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  درھم أو  20.000إلى  500بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبغرامة من

  .ءجلب الزبنا وبإحدى ھاتین العقوبتین في حالة السمسرة أ

  درھم حین یتعلق األمر بمخالفة أحكام المادة  5.000إلى  1.000الغرامة من

 .حةالخاصة بتعلیق اللو 38

ومن خالل مالحظة ھذه العقوبات نجد المشرع قد تشدد في العقوبة النتحال صفة 

  .حیث قد تصل العقوبة إلي سنتین حبسا ھنةك حمایة للموذل ترجمان

  الضمانات الممنوحة للترجمان :اثالث
والتي قد تترتب عنھا تحملھم المسؤولیة في حالة  نظرا للمھام المنوطة بالتراجمة

القیام بأفعال تستوجب توقیع جزاءات جنائیة، فإن المشرع في مقابل ذلك المخالفة أو 

  .فقد وفر لھم مجموعة من الضمانات للدفاع عن حقوقھم

ومن بین الضمانات الممنوحة للترجمان تخویلھ الحق في الدفاع عن نفسھ عبر 

ة یوما من تاریخ اجتماع اللجنة المذكورة في الماد 15وذلك قبل  مسطرة االستماع

تقوم اللجنة '' من القانون المنظم لمھنة التراجمة ینص على أنھ 53حیث نجد المادة .4

 15باستدعاء الترجمان المتابع تأدیبیا قصد االستماع إلیھ قبل  4المشار إلیھا في المادة 

 اإلشعارمن تاریخ اجتماعھا وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع یوما على األقل 

  .یابة العامةبالتوصل أو عن طریق الن

والمالحظ أن ھذه الفقرة قد نصت على شكلیات التبلیغ، بحیث ألزمت بأن یكون 

على أن یتم بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار  التبلیغ كتابیا وذلك عندما نصت

  .بالتوصل

في حین أشارت الفقرة الثانیة من نفس المادة على البیانات الواجب توفرھا في 

االستدعاء، والتي تتمثل في تحدید تاریخ وساعة ومكان االجتماع وكذا اإلشارة إلى 

األفعال المنسوب إلى الترجمان ویحق لھذا األخیر االستعانة بمحامي للدفاع علیھ، 
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على غیر أن المشرع لم یرتب أي جزاء . ترجمانوھذه البیانات تشكل بحق ضمانات لل

وھنا یطرح إشكال حول مدى إلزامیة ھذه المسطرة في حالة توقیع . عدم احترامھا

  .جزاء من طرف اللجنة في حق الترجمان

للترجمان ولمحامیھ الحق في االطالع  53عطت الفقرة الرابعة من المادة أكما 

، وھذا كذلك فیھ تعزیز لحقوق نة فیھعلى الملف وأخذ نسخ من الوثائق المضمو

  .الترجمان 

  أجهزة الرقابة على أعمال الترجمان: الفقرة الثانية
لقد أخضع القانون المنظم لمھنة التراجمة المقبولین لدى المحاكم األعمال 

بھا الترجمان لمجموعة من األجھزة المتداخلة فیما بینھا،  ویمكن التمییز  یقومالتي 

  .بین رقابة قبلیة ورقابة بعدیةار في ھذا اإلط

  الرقابة القبلية :أوال

 00.50بالرجوع إلى مجموعة من المواد المضمنة في القانون رقم  

المنظم لمھنة التراجمة، یتضح لنا أن المشرع فرض على التراجمة رقابة قبلیة 

ي یوجد تتمثل في الرقابة المفروضة من قبل النیابة العامة لدى المحكمة االبتدائیة الت

 سجل مسك 31زم المشرع الترجمان من خالل المادة لالترجمان بدائرتھا، حیت أ

  .الملك وكیل یراقبھ و صفحاتھ على یؤشر المنجزة بالترجمات خاص مفصل

وھذه المراقبة من شأنھا ضبط أعمال الترجمان والتأكد من العملیات التي 

الترجمان في أدائھ  بستئناف یراققام بھا، كما أن الوكیل العام للملك لدى محكمة اال

  :14لمھامھ في حاالت، والتي تتمثل في

  التقید بالترجمة  في اللغة أو اللغات المرخص للترجمان المقبولین لدى المحاكم

 .بالترجمة فیھا

                                                        
  .00.50المادة الخامسة واألربعون من القانون رقم - 14
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 االحتفاظ بنظائر أو نسخ الوثائق التي یعھد إلیھ بترجمتھا، وكیفیة ترتیبھا. 

  مواضیع الترجمة التي أنجزھا و البیانات كیفیة مسكھ للسجل الخاص بتضمین

 .لالزمةا

 التأكد من إبرامھ لعقد التأمین على المستندات و الوثائق. 

  الرقابة البعدية :ثانيا

 ارتكابتقوم الرقابة البعدیة  بتحریك المتابعات وإصدار العقوبات في حالة 

 المحدثةلجنة أفعال تستوجب ذلك، وتتمثل ھذه الرقابة في العمل الذي تقوم بھ ال

 إجراء صالحیة اللجنة تمتلك بحیث ،بموجب المادة الرابعة من القانون المنظم للمھنة

 لنصوصل مخالفة ارتكب ترجمان أي  حق في التأدیبیة العقوبات وإصدار المتابعات

 للرئیس مشترك تقریر على بناءا اللجنة وتبت بالمھنة، المتعلقة التنظیمیة أو التشریعیة

 الترجمان إلى المنسوبة األفعال التقریر ویتضمن للملك، العام كیلوالو األول

 یرفق التقریر أن كما ،االقتضاء عند المفیدة بالوثائق إرفاقھ مع بشأنھا، وتصریحاتھ

 علیھ تنص ما حسب للملك العام والوكیل األول الرئیس نظر وجھة تتضمن بوثیقة

  .00.50 رقم القانون من 47 المادة

 سالرئی رأيب خاصةال الوثیقة تتضمنھ أن یمكن عما ھنا تساؤل ویطرح

 اعتبرنا ما إذا بھ تلتزم أن المحكمة على یجب الذي الحیاد مبدأ یضرب والذي األول؟

  .العام الحق ممثل باعتباره عادي شبھ للملك العام الوكیل رأي أن

 للملك العام الوكیل من الحال اقتضى إن تطلب أن المحدثة للجنة یمكن كما

 من البعدیة الرقابة في األخیر ھذا بھ یقوم الذي الدور یظھر وھنا تكمیلي، بحت إجراء

  .الترجمان ىعل المفروضة المراقبة أوجھ كافة في بھا یقوم التي اإلجراءات خالل

 اللجنة من باقتراح لالعد وزیر یمتلك المذكورة، اللجنة إلى وباإلضافة

 وذلك مؤقتا، المھنة ممارسة عن الترجمان افبإیق مقرر إصدار أعاله، إلیھا المشار
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 األول الرئیس من باقتراح أو تلقائیا القرار ھذا ویتخذ بالمتابعة، أمر صدور حالة في

 من 49 المادة علیھ تنص ما بحس لدیھا مالعا الوكیل أو المختصة، االستئناف لمحكمة

  .00.50 رقم القانون
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ية المهنية للتراجمة وإكراهات ممارسة الجمع: المبحث الثاني
  المهنة في الواقع العملي

لدى المحاكم ھیئة مھنیة تسعى إلى  المقبولینتشرف على مھنة التراجمة 

غیر  ،)المطلب األول ( ا ض بالمھنة وصیانتھا والحفاظ على تقالیدھا وأعرافھالنھو

على  وج إلى المھنة أواجمة عدة إكراھات سواء على مستوى الولمھنة الترأنھ تواجھ 

  ). انيثالمطلب ال( مستوى الممارسة 

 دور الجمعية المهنية للتراجمة: األول المطلب

تعتبر الجمعیة المھنیة للتراجمة المقبولین لدى المحاكم الھیأة المشرفة على 

بغیة النھوض ، وذلك بموجب مجموعة من المھام التي تقوم بھا )الفقرة األولى( المھنة

  ).الفقرة الثانیة(والرقي بھابالمھنة 

  الهيأة المشرفة على المهنة: الفقرة األولى 

المشرفة جمعیة التاج أو جمعیة التراجمة المقبولین لدى المحاكم ھي الھیأة 

أكتوبر  26على التراجمة، حیث أنشأت بموجب جمع عام تأسیسي انعقد بتاریخ 

وتسري على ھذه . لرباطبالمركب الثقافي االجتماعي لھیئة المحامین با 2002

وقد جاء إحداث ھذه . 15المتعلق بتأسیس الجمعیات 1958الجمعیة أحكام ظھیر 

الجمعیة في إطار اإلصالحات التي تعرفھا المؤسسات القضائیة وتحدیتھا لمواكبة ما 

  .ھ المملكة من تطوراتعالم المعاصر من حاجیات وما تعیشیتطلبھ ال

وأعضاء شرفیین وأعضاء مشاركین،  وتتكون الجمعیة من أعضاء عاملین

. بحیث یعتبر عضوا عامال كل ترجمان مقبول لدى المحاكم كما ھو معرف بھ قانونیا
                                                        

مكرر  2404الجریدة الرسمیة عدد ) .  1958نوفمبر  15(  1378جمادى األولى  3الصادر في   1.58.376ظھیر شریف رقم  - 15
  ).1958نوفمبر 27(  1378جمادى األولى  16الصادر بتاریخ 
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وتمنح صفة العضو الشرفي لكل الشخصیات  الوطنیة واألجنبیة التي أسدت خدمات 

إلى األساتذة الجامعیین  للجمعیة ولمھنة الترجمة في جمیع مجاالتھا، باإلضافة

أما  ،فاءة المتمیزة  في میدان الترجمةین والعلماء والباحثین المشھود لھم بالكالمرموق

صفة العضو المشارك فإنھا تمنح لألشخاص المعنویة؛ كالمؤسسات الجامعیة 

  .والمدارس العلیا والجمعیات الوطنیة والدولیة التي تعمل من أجل نشر ثقافة الترجمة

اكل وطنیة من قبیل؛ الجمع العام أما في ما یخص أجھزة الجمعیة فھناك ھی

وفروع جھویة، ولجان متخصصة دائمة  ،المكتب الوطني والمجلس االستشاريو

البحث العلمي والتعاون والتكوین المستمر،  " موعة عمل تھتم بالمجاالت التالیةومج

األعمال االجتماعیة واألنشطة الموازیة والثقافیة، القوانین واألنظمة وأخالقیات 

  .16"، التواصل والعالقات الخارجیةالمھنة

ھا مجموعة من من النظام الداخلي للجمعیة فإنھ لدی 5وطبقا ألحكام المادة 

  :تياآلالمھام تتجلى في 

  الدفاع عن حقوق الترجمان المقبول لدى المحاكم وعن مصالح المھنة

 وشرفھا وأخالقیاتھا ومكانتھا وحسن مزاولتھا؛

 المصالح العلیا للمھنة مھددة أو  نظھر أتقاضي باسم الجمعیة عندما یال

كلما وقع اعتداء على حرمة المھنة أو حرمة أحد أعضائھا أو في حالة مخالفة القوانین 

 المتعلقة بھا؛

  القیام لدى وزیر العدل بالمھمة االستشاریة واالقتراحیة الموكولة إلیھا

 طبقا للقوانین؛

                                                        
، على الساعة الواحدة 2018یونیو  1، تم االطالع علیھ یوم  www.atajtraduction.asso.ma الموقع الرسمي لجمعیة التاج  -16 

  .لیال
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 ن المقبول لدى المحاكم دراسة المسائل التي تخص مزاولة مھنة الترجما

 السیما ما یرجع منھا إلى تحسین تقنیات وأسالیب ممارستھا؛

  المتعلق  50.00القیام بالدور التمثیلي المخول لھا بمقتضى القانون رقم

  .المحاكم ىبالتراجمة المقبولین لد

  أهداف الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم: الفقرة الثانية

 على تعمل التي القضائیة و القانونیة المھن من التراجمة مھنة رتعتب      

 في خاصة الحقوق إحقاق و المنازعات فض ھدف تحقیق في القضاء مساعدة

 یتجلى ھنا و لغتھ، القاضي إتقان عدم و أجنبیا النزاع أطراف أحد كون حالة

  .الترجمان دور

 أنشأت الذي دفالھ لتحقیق بھا الرقي و المھنة بھذه ومن أجل النھوض

 لدى المقبولین للتراجمة المھنیة الجمعیة القانون ھذا بموجب إحداث تم أجلھ من

 خصصت التي العدل وزارة لدى لھم األوحد و الوحید الممثل تعتبر التي و المحاكم

  .الخبرة و الترجمة مكتب ضمنھا من و الحرة للمھن المدنیة الشؤون بمدیریة أقساما

 لدى تمثلھم و المحلفین التراجمة باسم الرسمي الناطق تعتبر الجمعیة فھذه

 ھدفھا و المالي استقاللھا ولھا ھادفة اقتراحیة قوة فھي المختصة، الجھات جمیع

 قیمة من الرفع نحو  السعي و التراجمة حقوق عن الدفاع في باألساس یكمن

 انباألج المستثمرین و ،جھة من المتقاضین و القضاء لمؤسسة خدمة الترجمة

   .أخرى جھة من

 لوائھا تحت المنضوین التراجمة استفادة على تعمل فھي ذالك على عالوة

 تالقح و التجارب تبادل بھدف الوطن خارج أو داخل سواء المستمر التكوین من
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  .المجال ھذا في الرائدة الدول مع الخبرات

  :17یلي ویمكن جرد أھم األھداف التي تسعى إلیھا الجمعیة في ما

 على تنظیم ندوات ومدارسات ومناظرات وملتقیات ومحاضرات  العمل

علمیة لفائدة أعضائھا والسعي إلى تزویدھم بالمستجدات التقنیة والعلمیة التي من 

شأنھا أن تساعدھم على توسیع أفاقھم وتطویر أسالیب عملھم انسجاما مع ما یفرضھ 

 االنفتاح على المجتمع الدولي؛

 ل لدى المحاكم على المستوى المحلي التعریف بالترجمان المقبو

 والخارجي وبتخصصاتھ اللغویة والعلمیة وبدوره المجتمعي؛

  العمل على إحداث خزانة مركزیة وخزانات جھویة متخصصة في

 الترجمة وفنونھا وبنك للمعلومات والمعطیات في ھذا المجال؛

  العمل على إصدار دوریات ونشرات ومجالت وكتب متخصصة في

 و العلوم المرتبطة بھا؛الترجمة أ

  العنایة بالعمل االجتماعي والتكافل لمؤازرة التراجمة المقبولین لدى

المحاكم والحرص على إقامة نظام معاشي وتعاضدي ألعضائھا وتقدیم السند إلیھم 

في نظام التأمین  إدماجھموإلى أفراد أسرھم الموجودین تحت كفالتھم عن طریق 

 الجماعي؛

 من التراجمة المقبولین لدى المحاكم وتوفیر المعلومات  مساعدة المبتدئین

 الضروریة لھم لتیسیر عملھم واستقرارھم وحسن ممارسة مھنتھم؛

  التعاون مع المؤسسات الجامعیة والمدارس العلیا والجمعیات المحلیة

 .والدولیة وجمیع الفعالیات المھتمة بمیدان الترجمة

                                                        
  www.atajtraduction.asso.ma. الموقع الرسمي لجمعیة التاج  -17 
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ة بین مھنة الترجمة وباقي المھن المساعدة ذا المساواالم: ویطرح ھنا تساؤل كبیر

فیھ  یتحدثففي الوقت الذي  العقوبات دون اإلطار الھیكلي؟ ىعلى مستو للقضاء

فما یخص باقي المھن المساعدة للقضاء، كما ھو الحال  مھنیة المشرع على ھیئات

على  یتحدث هنجد... العدلي التوثیقومھنة  ،ومھنة العدول ،بالنسبة لمھنة المحاماة

جمعیة مھنیة للتراجمة، والحقیقة أن ھناك فرقا بین الجمعیة والھیئة، وإن كان یستشف 

على أن المشرع یعتمد على المعیار الكمي للتفرقة بین الجمعیة والھیئة، خاصة وأن 

لباقي المھن األخرى  رب قلیل جدا مقارنة مع الممارسینعدد التراجمة في المغ

  .كالمحاماة مثال

  العملي الواقع مة فيجالترا  ممارسة مهنة إكراهات :انيالث المطلب

رغم الدور الذي تضطلع بھ الجمعیة المھنیة للتراجمة في إحقاق الحقوق، إال أنھا 

الزالت تعاني ھذه المھنة من مجموعة من الصعوبات واإلكراھات سواء على مستوى 

           ).  الفقرة الثانیة (أو على مستوى ممارسة المھنة ) الفقرة األولى( الولوج إلیھا

 على مستوى الولوج إلى المهنة : الفقرة األولى

اشترط المشرع في المرشح لولوج مھنة التراجمة المقبولین لدى المحاكم أن یتوفر 

على دبلوم في الترجمة مسلم من مؤسسة جامعیة في المغرب أو على شھادة معترف 

لوحیدة التي تمنح ھذا النوع من الشھادات ھي بمعادلتھا، وكما ھو معلوم أن المؤسسة ا

مدرسة الملك فھد العلیا للترجمة التي تفتح أبوابھا في وجھ المجازین الذین یتوفرون 

فبعد اجتیاز االنتقاء والنجاح في مباراة الولوج تدوم مدة  ،على الشروط المطلوبة لذلك

ة المخولة الجتیاز الدراسة سنتین للحصول على دبلوم الترجمة، وھذه ھي الشھاد

یخضع  فإنھ رشحتمباراة المھنة المنظمة من طرف وزارة العدل، ففي حالة نجاح الم

 .سنة لفترة تمرین محددة في
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حیث إن اشتراط  ،إن ھذا المسار الطویل والشاق ضیق من فرص ولوج المھنة

المھنة المشرع توفر المرشح على دبلوم في الترجمة حتى یتأتى لھ اجتیاز مباراة ولوج 

 ،قد حرم فئة عریضة من الشھادات حاملي الشھادة في اللغات من حق اجتیاز المباراة

ن من مدرسة الملك فھد جد وقد أبان الواقع أن عدد خریجی ،وبالتالي ولوج المھنة

  .القنصلیات أو في إطار حر وأغلبھم یلتحقون لالشتغال بالسفارات أمحدود و

ت إقبال كبیر وارتفاع نسبة ممارسیھا، كمھنة وعلى خالف المھن الحرة التي عرف

ال المحاماة ومھنة المفوضین القضائیین، فإن مھنة التراجمة المقبولین لدى المحاكم 

المنظم لمھنة التراجمة  55.00، حیث أنھ ومنذ دخول القانون قبالتعرف مثل ھذا اإل

عدد التراجمة وإلى غایة الیوم لم یتجاوز   2001یونیو  22حیز التطبیق بتاریخ 

ترجمانا، وھو عدد یساوي تقریبا عدد الذین یتم سحب  20الذین تم تسجیلھم بالجدول 

أسمائھم من الجدول إما بسبب الوفاة أو اإلعفاء، كما أنھ عدد ضئیل جدا مقارنة مع 

  .18عدد المحاكم الوطنیة، مما یطرح تساؤال كبیرا حول مستقبل المھنة

 لممارسةعلى مستوى ا: الفقرة الثانية

 ھي الترجمة مشاكلكبر أ من نھأ على ممارسوھا و الترجمة دارسوا یجمع

 نقلھ یرید الذي النص في مفردة ألیة الدقیق المعنى توصیل في المترجم عجز

 : أھمھا عوامل عدة إلى المشكلة ھذه ترجع و، أخرى لغة إلى

 اختالفا یھامعان في تختلف التي المرادفات من العدید طیاتھا في تحمل لغة كل -

  .البعض بعضھا عن طفیفا

 إلى لمةكال ینقل قد المترجم فان بالتالي و ،معینة ثقافة إلى تنتمي لغة كل -

                                                        
  15ق، ص عمر حموش، مرجع ساب - 18
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 بحیث ل،فعا بشكل الكلمة ھذه ثقافة ینقل نأ یستطیع لن لكنھ و أخرى لغة

  .الترجمة في المستھدفة اللغة إلى األصلیة الكلمة صاحب تصور ینقل

 تحمل العربیة فاللغة، المفردات و الجمل تركیب في خاص طابع لھا لغة كل -

 فیھ تتواجد ال الذي الوقت في الفعلیة الجملة و االسمیة الجملة طیاتھا في

 القواعد اختالف فإن بالتالي و ،مثال االنجلیزیة اللغة في الفعلیة الجملة

 لنقل واضحة مقاییس وجود عدم الترجمة مشكلة من یجعل للغات التركیبیة

 .یبالتراك

وفي ھذا اإلطار یحق التساؤل حول الترجمة التي یقوم بھا المترجم، ھل یجب 

  .أن یعتمد على الترجمة الحرفیة أو الترجمة بالمعنى

 السمسرة ظاھرة يتفشّ  العادیین للتراجمة بالنسبة مھنةال مزاولة في بالتسیّ  

 من تطفلي بشكل یتدخلون حیث الخارجیة وزارة مقر أمام خاصة، الوسطاء و

 أمام بھا لإلدالء الترجمة تستوجب التي بالوثائق عالقة لھ ما كل ترجمة جلأ

  .القنصلیةو  اإلداریة المصالح

 لقانون یخضعون العادیین التراجمة إنّ  حیث للمھنة المنظم القانون ازدواجیة

 لقانون المحلفون التراجمة یخضع الذي الوقت في للتراجمة المھنیة المغربیة الجمعیة

  .المحاكم لدى المقبولین للتراجمة المھنیة معیةالج

 نظریة أسسة أیّ  على یستندون ال العرب القانونیین المترجمین أن المالحظ

 الكیفیة لىإ ترشدھم و المحاكم في المستعملة القانونیة اللغة مع تعاملھم مظتن

 حبالسال الترجمة منظري حدأ وصفھا التي المعقدة اللغة ھذه ترجمة في الصحیحة

 ھذه فممارسي ،المحاكم قاعات في تدور التي الكالمیة المعارك في یستعمل الذي

ة اللغوی الكفاءة صعوبة تتجاوز متنوعة صعوبات من یعانون المغرب في المھنة



 
 

 
30 

 

 استخدام بفلسفة تتعلق ألنھا القضائي والنظام بالقانون واإللمام المصطلحات معرفةو

  .19المتھمین على ةسئلاأل وضع وإستراتجیة المحاكم لغة

فقد أبانت عن عدم نجاعتھا بسب طول اإلجراءات  وفیما یخص مسطرة التأدیب

وتعقیدھا، حیث أن معالجة الشكایات المقدمة ضد التراجمة المقبولین لدى المحاكم، 

تقتضي إنجاز تقاریر مشتركة بین السادة الرؤساء األولین ومحاكم االستئناف المعنیة 

عامین للملك لدیھا، وإحالتھا على ھذه الوزارة التي تعرضھا على والسادة الوكالء ال

 50.00من القانون رقم  5و  4أنظار اللجنة المكلفة المنصوص علیھا في المادتین 

  :والتي تتألف من

 ممثل عن وزیر العدل بصفتھ رئیسا؛  

 رئیس أول إلحدى محاكم االستئناف والوكیل العام لدى محكمة االستئناف؛  

 معیة المھنیة للتراجمة المقبولین لدى المحاكم أو ممثلھ؛رئیس الج  

  ترجمان مقبول لد المحاكم یعینھ وزیر العدل باقتراح من رئیس الجمعیة

  .المھنیة للتراجمة المقبولین لدى المحاكم

حیث تجتمع ھذه اللجنة لدراسة التقاریر المشتركة المحالة علیھا، والتأكد من مدى 

كى بھم للمنسوب إلیھم، وتحدید المخالفات في حالة ثبوتھا ارتكاب التراجمة المشت

واستدعائھم قصد االستماع إلیھم مع إمكانیة استعانتھم بمحام لمؤازرتھم، وقد یلتمس 

دفاع الترجمان المتابع أمام اللجنة أجل اإلطالع على الملف وإعداد الدفاع،  ویتم 

ي النصف األول من شھر أكتوبر اللجنة تنعقد ف تأخیر الملف لسنة كاملة، خصوصا أن

من كل سنة للبت في كافة الطلبات المعروضة علیھا والمتعلقة بالمرشحین لمزاولة 

المھنة وطلبات اإلعفاء منھا، وانتقال، وإعادة التسجیل، الشئ الذي یؤدي إلى تأخر 
                                                        

  17عمر حموش، مرجع سابق، ص  - 19
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  .20الملفات وتراكمھا بسبب ثقل برنامج العمل السنوي للجنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  5تقریر تركیبي حول مھنة التراجمة المقبولین لدى المحاكم، ص - - 20
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 خاتمة
 لھا لماتفرض نفسھا  أصبحت التراجمة مھنة نأ القول یمكنالختام  و في

 ةنیالعشری منذ انتھج المغرب أن و خاصة الیومیة، الحیاة في كبرى أھمیة من

 انخراطھ لككذو ،العالمي االقتصاد على االنفتاح ةسسیا الماضي القرن من األخیرة

 تقبل تفرض أصبحت ةالتكنولوجی فرةطال إن حیث ،الخدمات عولمة منظومة ضمن

 إلى المغربي بالمشرع دفع ھذا كل تقالیده، و ،عاداتھو ،لغتھ على االطالعو األخر

 المتقاضین خدمةإلى  باألساس ھدفی ذيال للمھنة المنظم 00.50رقم  قانونال إصدار

 وھذا ،العربیة اللغة یتقن ال الطرفین حدأ كان باألخص إذا ،القضاء بمؤسسة والرقي

 من متھم أي یفلت وال بريء یدان ال حتى العادلة المحاكمة لتحقیق أساسي شيء

  .العقاب و الزجر

لالعتداء على  القانون تفتح مجاال واسعا تعتري ھذاغیر أن النواقص التي 

 لناس، األمر الذي یدعوالمھنة وتزاید الممارسات غیر القانونیة وھو ما یضیع حقوق ا

  :وإدراج مقتضیات جدیدة، وبالخصوص ،تضیاتإلى إعادة النظر في مجموعة من المق

 على مستوى الولوج إلى المھنة 

  مراجعة المؤھل العلمي الذي یخول اجتیاز مباراة ولوج المھنة، بشكل یفتح الباب

  .21لتزوید جمیع محاكم المملكة بتراجمة في مختلف اللغات

 على مستوى التأدیب  

  المحاكم راجمة المقبولین لدى تأدیب التعلى دراسة إمكانیة إسناد مسطرة العمل

المراقبة  ازدواجیةاء ، مع إلغفستئنامستوى كل محكمة ا جھویة علىإلى لجان 

ووكیل الملك،  كالعام للملالمفروضة على التراجمة المسندة إلى كل من الوكیل 

إسوة بباقي المھن  ،الوكالء العامین للملك فقط اختصاصوذلك بجعلھا من 
                                                        

، مقال منشور بالمجلة المغربیة للدراسات مفاطمة الزھراء عالوي، اإلطار القانوني المنظم لمھنة التراجمة المقبولین لدى المحاك - 21
  .18، ص2016، سنة 4والترجمة ، العدد 
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  .22األخرى

 االستئناف تتولى البت في ملفات وطلبات جھویة على صعید محاكم لجان  إحداث

  23.راجمة المقبولین لدى المحاكمالت

 المھنة على مستوى تحدیث  

  لتسھیلمحاكم بالشبكة المعلوماتیة للمحاكم المقبولین لدى ال التراجمةربط مكاتب 

  .24عملیة التتبع والتواصل

 مة المقبولین لدى المحاكم تماشیا مع مراجعة اإلطار القانوني المنظم لمھنة التراج

  .توصیات میثاق إصالح منظومة العدالة

 إشراك التراجمة في الدورات التكوینیة التي تنظمھا وزارة العدل.  

 على مستوى تخلیق المھنة:  

  مدونة للسلوكیات بین مختلف المھن المساعدة للقضاءمیثاق أخالقي أوإعداد.  

  واحتراملین لدى المحاكم بواجباتھم المھنیة، ید التراجمة المقبوعلى تقالحرص 

 .25وأعراف المھنة وتقالیدمبادئ 

  في التخلیق كقوة اقتراحیة وتقدیم المساعدة للمواطن في اشراك المجتمع المدني

  .تحقیق مطالبھ عبر التحسیس والتمكین القانوني

   

                                                        
  .5، مرجع سابق،صwww.droitentreprise.comتقریر تركیبي حول مھنة التراجمة المقبولین لدى المحاكم، منشور بموقع  -22 

قسم -ون المدنیة وزارة العدل والحریات ، مدیریة الشؤ -الوضعیة واألفاق-عرض حول مھنة التراجمة المقبولین لدى المحاكم - 23
  .13ص، www.droitentreprise.com، منشور بموقع ،  2012یونیو  -مساعدي القضاء والمھن القانونیة والقضائیة

  .14مرجع سابق، ص. 2012وزارة العدل والحریات، یونیو  -الوضعیة واألفاق -عرض حول مھنة التراجمة المقبولین لدى المحاكم - 24
  .12المرجع  أعاله، ص- 25
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  الئحة المراجع
 :القوانین

  29في  127.01.1الشریف رقم الصادر بتنفیذه الظھیر  00.50القانون رقم 

المنظم لمھنة التراجمة المقبولین لدى ) 2002یونیو  22(1422من ربیع األول 

  .المحاكم

  یولیو  17( 1423جمادى األولى  6الصادر في  2826.01.2المرسوم رقم

  .المنظم لمھنة التراجمة بتطبیق أحكام القانون) 2002

  22(  1424من شوال  27الصادر في  2185.03قرار وزیر العدل رقم 

یحدد بموجبھ مواد المباراة وامتحان نھایة التمرین للتراجمة المقبولین ) 2003دیسمبر 

 38لدى المحاكم وكیفیة إجرائھا وكذا مواصفات اللوحة المنصوص علیھا في المادة 

  .00.50من القانون رقم 

  :المؤلفات

 الثقافي شعاعاإل في دورھا و العدالة خدمة في الترجمة " بوحموش عمر 

  .2003ولىاأل الطبعة السالم دار مطبعة  "المغربي

 الذھبي، الترجمة والتالقح الثقافي، مؤسسة مقاربات للنشر  إدریس

 .2016والصناعات الثقافیة، فاس، الطبعة األولى، سنة 

 وي، اإلطار القانوني المنظم لمھنة التراجمة المقبولین لدى فاطمة الزھراء عال

 .2016 ، سنة4منشور بالمجلة المغربیة للدراسات والترجمة، العدد المحاكم، مقال

 :المواقع االلكترونیة

 الموقع الرسمي لجمعیة التاج   .www.atajtraduction.asso.ma 

 الموقع الرسمي لوزارة العدل والحریات justice: gov.mawww. 

o انون واألعمال موقع مجلة القwww.droitentreprise.com    
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