Le CRASC dans les médias
مختصون في ملتقى دولي حول الممارسة بيه التكويه والتحييه
النصر ،نشر بتاريخ 22 :تشرين/نوفمبر  ، 2012هوارية .ب
وأوضح الد تور اوطاجتن أن الوطن العراي تترجم  0االمانة فقط مان الا اتاو الاتاي

الترجمة بحاجة إلى ضبط في الجزائر

تصدر في الاودتاات الاماتاحادة األمارتا اتاة وىاذا ماثالاماا تشاتار إلاتاو إحصااناتاات إتاحااد

إنطلقت أمس أشغال الملتقى الدولي األول حول الترجمة وممااراااتاياا ااتان الاتا اوتان

المترجمتن العرو.

والتحتتن ،وىذا امقر مر ز الاحث في األنثرواولوجتا اإلجتماعتة والثقافتة « رااك »
الد تور عاد الرحمان الزاوي أاتاذ اقاام الاتارجاماة ااجااماعاة وىاران2

اوىران ،وقد أجمع المتدخلون في التوم األول على ضرورة العمال عالاى ضاااط أماور

من جيتو ش

مينة الترجمة التي تعتش حالتا حاالاة مان الاتاااتاو والاعاشاواناتاة ،مشاتارتان أن اتااو

ومترجم رامي معتمد لدى القضا  ،عن تأاتس جمعتة وطاناتاة لالاتارجاماة مان شاأناياا

القانون جعل الترجمة تضتع واط عدة مشا ل.

جمع شمل المماراتن الرامتتن في المجال و ذا التحضتر لقانون أااااي لالاماتارجام،
مشت ار أن مت د الجمعتة ات ون قال نياتة الانة الجاارتاة ،مضاتافاا أناو تاوجاد 0,,

المشار ون ثمنوا ماعى وحدة الاحث في الترجمة والمصطلحتة التي تشار

عالاى

إدارت ايااا الااد اتااورة أق اتااس ال اثااومااة ،ال ا ارمااي لاارصااد وج امااع أا امااا ال ام اتاارج ام اتاان
ووضعيا ضمن قانمة ،في أول ماادرة من نوعيا في الجزانر.
اتنما ش

الد تور اعتد اوطاجتن أاتاذ في جااماعاة مااتاغاانام وماتارجام ،أماس فاي

محاضرتو ،أن متزانتة الترجمة في الجا ازنار تاعاادل  ,0,0مان ماتا ازناتاة و ازرة الاثاقاافاة
التي ادورىا إنخفضت اأ ثر من  0,االمانة اااو األزمة الماالاتاة وىاي تاعاادل ,00
االمانة من الماتا ازناتاة الاعااماة لالادولاة ،مضاتافاا أتضاا أناو د تاوجاد لاحاد ا ن قااناون
خاص تضاط مينة المترجم في الجزانر ،مار از أنو حتى ماادرة الاماخاتاصاتان إلنشاا
«اتت الترجمة »دزالت معلقة لحد ا ن منذ أ ثر من عشار ااناوات ،اااااو إناعادام
الاماقاار و ااذا عاادم تاخاصاتااص و ازرة الاثاقااافااة لاماتا ازناتااة لاتاااتاتاار شااؤون ىااذا الاااتاات.
المتدخل قال أن تاو القااناون وىاتاناة تاياتام ااالاتارجاماة جاعال حاتاى حاقاو الاماتارجام
ضانعة ،ماتدد في ىذا الشأن اترجمتو ل تاو من المفروض أن تتلقى عالاتاو ماقاااا
مادتا ،أشار أنو ىو أص أقل اعشر مرات مما تدفع للمترجم في اإلمارات العارااتاة
المتحدة التي تعتار راندة عراتاا حااو الاماتاحادث ،لا ان الاحاقاو

ضااعات ااتان مان

تت فل اادفاعاياا ،ىال الانااشار أو الاماعاياد الاعاالاي لالاتارجاماة أو الاو ازرة ،وىاناا اااتاراال
اوطاجتن في ارد النقانص التي تعتشيا الماياناة فاي الاجا ازنار ،مار ا از عالاى ضارورة
ترجمة ال تو والمؤلفات وف الحاجة وما تتطلاو الاماؤااااات والاجااماعاات والاياتاناات
المعنتة.
وفي مداخلتو قال الد تور اعتد اوطاجتن أن العرو أنتجوا ترجاماة  0,آد

اتااو

على مدار  01قرنا وف منظماة تاوناتااا او ،وىاذا ماا تاعاادل ماا تاناتاجاو إاااااناتاا مان
ترجمة انوتا ،ومن ىنا وف المتحدث تجو عالاى الاعارو تارجاماة  22,ألا

اتااو

انوتا لموا اة الاترورة الحاصلة في إااانتا فقط ،مضتفا في لمتو أن ىنااك د ارااة
تشتر اأن الدان الوطن العراي ترجمت في الفترة ما اتن  2,,,و ،2,,2حاوالاي 1
آد

عنوان لمؤلفات مختلفة ،وىو ما تفار أن الاعارو أناتاجاوا  00,مارة أقال ،ماماا

ان علتيم ترجمتو في ىذه الفترة ،واالتالي فإن ل ملتون ناماة فاي الاوطان الاعارااي
د تاتفتد اوى من ترجمة  44تااا.،

مترجم رامي ولدتيم م اتو عار التراو الوطني.

