
مجة والتَّنمية الثقافّية يف العراق التَّ

حسن الصّراف

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.

مالحظة:
اآلراء الواردة يف املقال ال تعرب ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وامنا تعرب عن رأي كتاُبا.

حقوق النشر محفوظة © 2021

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014



3

مجة والتَّنمية الثقافّية يف العراق التَّ

ال خيفى على املتصّدين للواقع الثقايف والتعليمي يف احلكومات واألنظمة السياسية أبنَّ الرتمجة 
احلضاري  والتفاعل  الثقايف  التبادل  إطار  يف  أساسياً  دوراً  تؤّدي  اليت  املهّمة  اجملاالت  أحدى  هي 
الثقافة  بناء  يف  املهّمة  السبل  من  واحد  احلضاري  والتفاعل  الثقايف  التبادل  وإن  الشعوب.  بي 
اثنان  التنمية املستدامة. قد ال خيتلف  الفردية السَّليمة اليت جتعل الفرَد الواحد مواطناً مسامهاً يف 
أبنَّ ما حتتاجه اجملتمعات البشرية يف عاملنا اليوم للتطور والتنمية تتمثل بثالثة عوامل: 1- املوارد 
النظام السياسي.  العامة، و3- سالمة  التخطيط االقتصادي والسياسات  إتقان  الطبيعية، و2- 
ولكن مثّة عامل رابع، وهو االهتمام بثقافة املواطني الفرديّة، وهذه الثقافة هي جمموعة من عقائد 
األفراد وأحاسيسهم وعواطفهم ومطالبهم وآماهلم وغاايهتم، إذ جيب تشذيب هذه الثقافة وتنقيتها 
ابستمرار، وإن التفاعل احلضاري والتبادل الثقايف عرب بوابة الرتمجة من شأهنا أن تكون رافداً أساسياً 

للتنمية الثقافية.

من   12% من  أكثر  أْي  مرتَجم،  ألف كتاب   100 من  أكثر  سنوايً  العاَل  يف  يصدر 
للرتمجة  عليا  ومدرسة  ومعهداً  كلية   52 هناك  وحدها  ايطاليا  ويف  السنوية،  االصدارات  جمموع 
واالختصاصات املرتبطة با. وإن االحتاد الدويل للمرتمجي، يضّم يف عضويته احتادات وجتمعات 
مهنية متثل أكثر من 80 ألف مرتجم يف العاَل. ولكنَّ العال العريب، الذي يزيد عدد سّكانه على 
العربية، فإنَّ  التنمية  تقرير  فقط. وحبسب  450 عنواانً  الواحد حنو  العام  يرتجم يف  250 مليوانً 
متوسط الكتب املرتمجة لكل مليون عريب يساوي: 4.4 كتاب، أي أقل من كتاب واحد كل سنة، 
بينما بلغ العدد 519 كتاابً يف بلد كاجملر، و920 كتاابً يف إسبانيا. وخالل أكثر من نصف قرن 
ترمجت فرنسا ما يقرب من 150 ألف كتاب، كما ترمجت أملانيا حوايل 260 ألف كتاب، يف 

حي ترجم العرب جمتمعي أكثر بقليل من 9 آالف كتاب.1

بعرض  تعىن  هي  ما  بقدر  الرتمجة  بواقع  املرتبطة  االحصائيات  عرض  الورقة  هذه  تروم  ال 
1. صحيفة الشَّرق األوسط، مقال بعنوان ثورة الرتمجة العربية تنطلق من اخلليج، العدد 57701، 92 مايو 8002. للمزيد حول 
هذه االحصائيات يُنَظر: شوقي جالل، الرتمَجة يف العاَل العريب، الواقع والتحدي يف ضوء مقارنة احصائية واضحة الداللة، ط: 

األوىل، املركز القومي للرتمجة، سلسلة دراسات الرتمجة، القاهرة، 0102، ص 881.

الترجمة والتنمية الثقافية في العراق
حسن الصرّاف *

*  طالب بربانمج دكتوراه السياسات العامة / كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين – العراق. 



4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

احتياجات بلد كالعراق إىل الرتمجة واملرتمجي، والسبل املتاحة للنهوض حبركة الرتمجة يف العراق تعزيزاً 
للواقع التنموي واالقتصادي والثقايف؛ ولذا تُعَرض األفكار واملقرتحات يف أربعة حماور:

أّواًل: واقع الرتمجة يف العراق

للعراق يف عصوره القدمية واإلسالمية سوابق الفتة والمعة يف حركة الرتمجة، وللعراقيي أن 
يوظّفوا خربة الفرتة العّباسية املزدهرة يف جمال الرتمجة؛ واستمرَّت ما يقارب مائٍة ومخسي عاماً، ليشهد 
العال العريب آنذاك تقدماً غري مسبوق ونشاطاً يف ترمجة علوم اليوانن والفرس وغريهم.2 حّت أن 
العاَل اإلسالمي يف القرن العاشر امليالدي )القرن الرابع اهلجري( كان ميتلك ترمجات عربية ألشهر 
خملفات اليوانن يف العلوم والفلسفة،3 أعطت ميالد أتسيس دور كتٍب إسالمية مزدهرة من أمهها 
بيت احلكمة ببغداد، اليت ارتقت ابلرتمجة إىل املستوى املؤسسي املنظم بدل تركها نشاطاً فردايً خيضع 
للمزاج، والرغبة أحياانً، والنفور أحياانً أخرى. ويُروى أن ما أنفقته الدولة على ترمجة كتب اليوانن 
وحدها بلغ ثالمثائة ألف دينار، وكل ما نُِقَل من العلوم من فلك وهندسة وطب ورايضيات وعلم 
اخلرائط وعلوم الفيزايء وعلوم احلياة وغريها عن الفرس واهلند واليوانن تفاعل مع الرتاث العريب، لينتج 
علماً أصياًل محل شعلته أعالم مثل الرازي وابن اهليثم ويعقوب بن إسحاق الكندي واخلبري يف فنون 
احلكمة ويف ترمجة مؤلفات أرسطو ابن سينا، الذي كان كتابه القانون يف الّطب يُدرَّس يف جامعة 

بروكسل حّت سنة 1909م.4

أّما يف العصر احلديث فقد بُِذَلت يف العراق جهود الفتة يف جمال الرتمجة، وكانت حتظى بدعم 
حكومي، لعّل أمهها جملة الثقافة األجنبية وهي جملة فصلية تعين بشؤون األدب يف العال تصدرها 
بُِذل  املأمون، حيث  الثقافة واالعالم يف بغداد، وكذلك دار  الثقافية والنشر بوزارة  الشؤون  دائرة 
جهٌد ترمجي متنوع ملرتمجي ومرتمجات يف خمتلف اللغات مثل االنكليزية والفرنسية واألملانية واالسبانية 
والروسية، فضاًل عن منشورات الدار ابللغة العربية وما نشر عرب اجملالت والصحف الصادرة عن 
الدار مثل جريدة املرتجم العراقي اليت حازت على اعجاب القراء بعد صدورها رغم عمرها القصري، 

إىل جانب جمالت بغداد  ابلفرنسية وكلكامش ابالنكليزية واملأمون ابلعربية.5
2. الرتمجة وإشكاالت املثاقفة، )أوراق الدورة الثالثة من مؤمتر الرتمجة وإشكاالت املثاقفة(، حترير وتقدمي: زيدان جاسم، منتدى 

العالقات العربية والدولية، الدوحة 7102، ص 533.
3. حكمت جنيب عبد الرمحن، دراسات يف اتريخ العلوم عند العرب، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة املوصل، 6791.

4. الرتمجة وإشكاالت املثاقفة، مصدر سابق، ص 733.
5. ملعرفة املزيد عن أمهية دار املأمون يُنظر: ايسي اجلبوري، ماذا تعرف عن دار املأمون للرتمجة؟، مؤسسة ايسي للنشر، فريجينيا، 

الوالايت املتحدة، 7102.
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السؤال األهم الذي يُعَرض بعد معرفة كّل ذلك: كيف ميكن االستمرار مبثل هذه املشاريع 
الثقافية؟ وكيف ميكن تطوير كّل ذلك وتوسيع نطاقه وآلياته وحنن يف العقد الثالث من القرن الواحد 

والعشرين؟ 

القطاع  لدعم  والسّيما  الثقافية،  للتنمية  العراق  حيتاجها  اليت  الرئيسة  اللغات  اثنياً: 
السياحي واألمن الوطين

فضاًل عن أمهية اللغة االنكليزية اليت متّثل لغة الِعلم ولغة التواصل يف العاَل، هنالك أربع لغات 
إقليمية مهّمة يف الشَّرق األوسط تقع جبوار العراق وبُقربه، ثالثة منها لقوى إقليمية مهمة هلا لغتها 
اخلاّصة با ختتلف عن العربية: تركيا )اللغة الرتكّية(، وإيران )اللغة الفارسّية(، و)اللغة الِعربيّة( اليت 

يستخدمها الكيان االحتاليل يف فلسطي، ويف داخل العراق الكوردية )للعراقيي الكورد(.

اليت يعتمدها  السياسات واالسرتاتيجيات  الثالث األوىل فإنَّ أّي منط من  للغات  ابلنسبة 
واإليراين  الرتكي  ابلداخل  وشامل  إملام كبري  إىل  حيتاج  العراق  يف  الوطين  األمن  مللّف  املتصّدي 
الباحثي  من  فريق كبري  توفر  خالل  من  إال  اإلملام  هذا  يتحّصل  وال  فلسطي،  يف  واالحتاليل 
واملتخصصي يف الشأن املذكور، ومن امللمي بلغته على حنو دقيق. اي بعبارٍة أخرى العراق حيتاج 
إىل عدد كبري من املرتمجي يف ثالث لغات: مرتمجون للغة الرتكية، ومرتمجون للغة الفارسية، ومرتمجون 
للغة الِعربية. حتتاجهم مراكز األحباث والسياسات ويف الدوائر واملؤسسات املعنية ابألمن القومي اليت 

من الصعب جداً أن جند فيها على حنو واسع ابحثي متخصصي يف هذه اللغات املهمة للعراق.

أّما ابلنسبة ألمهية هذه اللغات الثالث على الصعيد السياحي والثقايف فيكفي أن نطلع على 
عدد النفوس يف كّل من إيران وتركيا للتضح الكتلة البشرية الكبرية الناطقة بذه اللغات اجملاورة. أْي 
لدينا أزيد من 160 مليون إنسان يعيشون جبوار العراق يف دوٍل ذات نفوذ إقليمي وينطقون بلغة 
أخرى. ولكّل من هذين الشعبي ثقافته وتراثه وفكره وأدبه، وإن عدداً كبرياً من اإليرانيي واألتراك 
يتطلعون إىل االنفتاح على العراق اقتصادايً وسياحياً وثقافياً، ويف كال البلدين مراكز أحباث تعىن 
اللغة  الشعبي على  البلدين، وانفتاح  العراقي، انهيك عن نشاط حركة الرتمجة يف هذين  ابلشأن 
العربية. لذا حريٌّ ابألوساط الثقافية والتعليمية والرتبوية يف العراق أن تويل اهتمامها الرئيس ابللغَتي 
الفارسية والرتكية أواًل، ومن مثَّ ابللغة الِعربية اثنياً ملا يف ذلك من أمهية كبرية على الصعيد االقتصادي 
والسياحي والسياسة اخلارجية ابلنسبة للرتكية والفارسية واألمن القومي ابلنسبة لثالثتهما. فمعرفة 
اآلَخر هي اخلطوة األوىل والرئيسة يف حتديد السياسة اخلارجية ويف وضع السياسات العامة يف القطاع 
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االقتصادي والسياحي والثقايف واألمين. وإذا كان هذا اآلخر انطقاً بلغٍة أخرى يتحّتم على صاحب 
القرار اإلملام بلغته.

الرمسية يف  اللغة  متّثل  العربية  اللغة  أهّنا إىل جانب  نعلم  الكردية فجميعنا  للغة  أّما ابلنسبة 
العراق مبوجب الدستور، ولكن ال ميكن أن نكتفي إبدراجها على الُعملة الرمسية ويف واثئق املواطني 
الشخصّية. بل أن ضرورة االنفتاح الثقايف بي العراقيي العرب والعراقيي الكرد، والتعاون االقتصادي 
بي احملافظات وإقليم كردستان، وكذلك ترسيخ ثقافة التعايش السلمي وبّث روح املواطنة والوحدة 
الوطنية حتّتم على واضعي املناهج التعليمية إعادة مادة اللغة الكوردية إىل مناهج التعليم األساس، 
ثقافية وتعليمية وتربوية  القرار يف احلكومة املركزية أن جتد آليات  فضاًل عن ذلك على أصحاب 
ملخاطبة األجيال اجلديدة بي العراقيي الكورد، إذ ال ميكن أن نرى األعم األغلب من العراقيي 
الكورد جييدون اللغة العربية، بينما جند العراقيي العرب ال يفقهون شيئاً من الكردية، بل حّت غري 

ملّمي أبدبيات وقواعد لغتهم األم!

اثلثاً: الكفاءات الرتمجية اليت حيتاجها العراق

متّر حركة الرتمجة حالياً بثورة كبرية بعد الدعم املايل الكبري الذي وفرته بعض الدول العربية، 
السّيما يف منطقة اخلليج. وإنَّ صورة الرتمجة ال تنحصر فقط يف الكتب واإلصدارات، فهناك جهد 
كبري موجَّه لرتمجة اإلنتاج الفين والسينمائي من شأنه أن يضيف إىل رصيد الرتمجة العربية، فضاًل 
عن ترمجة األفالم الروائية والواثئقية واملؤمترات واملقاالت الصحفية، وهذه ظاهرة غائبة متاماً عن واقع 

الرتمجة يف العراق.

وملواكبة حركة الرتمجة اليت تدعم التنمية الثقافية جيب معرفة طبيعة املرتمجي املطلوب إعدادهم:

1- املرتمجون الفوريون، )السّيما يف جمال الرتمجة االجنليزية والفارسية والرتكية( واجملال الذي 
ينشط فيه املرتجم الفوري هو: أجهزة االعالم، والسفارات، والشركات السياحية ويف جمال الفندقة.

2- املرتمجون الصحفيون. اجملال الذي ينشط فيه املرتجم الصحفي هي الصحف واجملالت 
اخلربية والعلمية والثقافية، فالصحفي حي يكون مرتمجاً من شأنه أن ينقل كّل ما هو جديد من 
اللغات األخرى إىل لغته األم، السّيما يف جمال األخبار السياسية واالقتصادية والرايضية. املرتجم 
الصحفي )وال سّيما يف جمال اللغة الرتكية والفارسية والعربية( ينقل للقارئ أموراً كثرية جنهلها عن 
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الداخل اإليراين والرتكي واإلحتاليل يف فلسطي، وإن اطالع بعض املواطني العراقيي على اخبار 
الدول اجملاورة وما جيري يف داخلها من أحداث، من شأنه أن تبدد عندهم الصورة املثالية والطوابوية 

عن ذلك البلد وتبعدهم عن الوالائت واالنتماائت األخرى.

3- املرتمجون الباحثون. تنشأة جيل كفوء من املرتمجي الباحثي من شأنه أن يرفد املؤسسات 
التعليمية والرتبوية بنتاج اللغات والشعوب األخرى يف جمال الدراسات والبحوث، والسّيما ما تنشره 
مراكز األحباث العاَلمية. فاملرتجم الباحث احملرتف قادر على مواكبة احلركة العلمية يف العاَل ونقل 
هذه احلركة إىل أبناء لغته األم؛ وابلتايل تكون األوساط الثقافية واألكادميية مواِكبة حلركة البحث 
العلمي العاملية، وال تظل مقتصرة على مناهج علمية قدمية قد جتاوزها العاَل احلديث. فضاًل عن 
ذلك يعمل املرتجم الباحث على االرتقاء بوعي وثقافة القارئ وجيعله قريباً من منتجي املعرفة يف 

اللغات األخرى.

املوارد  أهم  الشرقية من  اآلداب  العاملية والسّيما  اآلداب  إنَّ  والرتاث:  األدب  4- مرتمجو 
الثقافية اليت أن متّثل رافداً أساسياً للتنمية الثقافية. مرتمجو األدب والرتاث يقومون بدوَرين: 

الدور األوَّل: تعريف حضارهتم وتراثهم يف لغتهم األم إىل العاَل. غالب ما يعرفه اآلَخر عن األدب 
العريب والسّيما عن الداخل العراقي قد قام برتمجته مرتمجون من لغات أخرى، واندراً ما جند مرتمجاً 
عراقياً قد نقل شيئاً عن العراق إىل لغٍة عاملية أخرى. وعرض العراق كما يريده العراقييون لآلَخر أهم 

وأفضل من عرض العراق لآلَخر كما يراه مرتجم من لغة أخرى. 
الدور الثاين: ترمجة اآلداب واحلضارات العاملية إىل اللغة العربية.تنشأة هذه الفئة من املرتمجي ينتج 
عنها حركًة دؤوبة يف عاَل النشر والقراءة بي األفراد، وال سّيما بي الشباب وطلبة اجلامعات، وابلتايل 
والفئوية  الطائفية  واألفكار  االيديولوجيات  واملواطني عن  األفراد  إبعاد  اآللية يف  تساهم هذه  قد 

الضيقة.
املرتمجي  الثالثة:  الفئة  تناظر  املرتمجي  الفئة من  الصرفة واحلديثة: هذه  العلوم  5- مرتمجو 
الباحثي؛ ولكن مع فرق واحد، وهو أن مرتجم العلوم الصرفة واحلديثة يتخصص يف ترمجة جمال 
حمدد، ويقّدم نتاَجه لفئة حمددة من الباحثي واملتخصصي. احلركة العلمّية الدؤوبة واملتسارعة يف 
اجملاالت العلمية كالرايضيات والكيمياء والفيزايء، وكذلك يف الطب واهلندسة والزراعة، حتتاج إىل 
عدد كبري من املرتمجي يف اجلامعات ويف مراكز األحباث لنقل النتاج العلمي احلديث إىل لغة املناهج 
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الدراسية، وكذلك مناقشتها يف املؤمترات الداخلية. املرتجم املتخصص يف العلوم الصرفة يرفد أبناء 
لغته وزمالؤه يف اختصاصه العلمي بكّل ما هو جديد يف األوساط العلمية املتقّدمة.

تعزيزاً  العراقيني  بني  األخرى  اللغات  وتعّلم  الرتمجة  واقع  لتعزيز  املتاحة  السبل  رابعاً: 
للتنمية املستدامة

العراق، والسّيما ابلنسبة  الرتمجة يف  بواقع  للنهوض  املتاحة  اآلليات  الورقة مجلًة من  تقرتح 
للغات اجملاورة:

املورد األّول: اللغة اإلنكليزية 

أ. تعزيز آليات تعليم اللغة اإلنكليزية يف املدارس ابملناهج احلديثة والعاَلمية، وحّث األطفال 
والناشئة على تعّلم اللغة اإلنكليزية منذ الصغر بشت الوسائل، أمّهها إقامة مسابقات وطنية يف جمال 

تعّلم اإلنكليزية والرتمجة لطالب املدارس والثانوايت.

ب. تنظيم بعثات دراسية للطلبة املتفوقي والفائزين يف مسابقة الرتمجة إىل الدول الناطقة 
ابالنكليزية لتعّلم اللغة هناك بطريقة احرتافية.

ج. وضع مادة اختيارية يف مناهج الكليات لتعليم الرتمجة االنكليزية، كلٌّ حسب اختصاصه 
فالتجربة  الرتمجة.  جمال  يف  ابلعمل  الراغبي  الطلبة  على  التعّرف  ميكن  املاّدة  هذه  وعرب  العلمي. 
الشخصية تقول أبن اإلملام بلغَتي ال يُعد شرطاً كافياً ليكون الفرد مرتمجاً، بل الرغبة الشخصية 
ومن مثَّ اإلحاطة الشاملة ابللغة األُم واللغة الثانية، وبعد كّل ذلك توّفر احملّفز والبيئة املناسبة جيعل 

الفرد يعمل يف جمال الرتمجة، والسّيما الرتمجة العلمية والبحثية واألدبية.

املورد الثاين: اللغات اجملاورة للعراق

أ. دعم أقسام اللغات الرتكية والفارسية والعربية يف كليات اللغات والرتمجة يف العراق ابلتمويل 
واملناهج التعليمية احلديثة واملعتمدة عاملياً لتنشأة جيل نوعي وكفوء ِمن املرتمجي.

ب. حتفيز طاّلب كليات اللغات، والسّيما طالب اللغات اجملاورة للعراق، على أن يتخصصوا 
يف فئة حمددة من الرتمجة واالحرتاف يف ذلك. فاملطلوب من طالب كلّية اللغات إّما أن يتخرّج 
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مرتمجاً فورايً، أو مرتمجاً ابحثاً، أو مرتمجاً صحفياً، أو مرتمجاً للرتاث واألدب.

ج. وضع ضوابط وقواني جديدة يف التعليم اجلامعي تتيح لطلبة اللغات الفارسية والرتكية 
مراكز  لرفد  واالقتصادية  والقانونية  السياسية  العلوم  جماالت  إحدى  يف  يتخصصوا  أن  والعربية 
أحباث السياسات العراقية بباحثي وكّتاب ملمي إبحدى اللغات االقليمية، وكذلك لرفد السلك 

الدبلوماسي مبرتمجي ملّمي أبجبدايت العلوم السياسية والعالقات الدولية.

مع  والتنسيق  والرتكية،  الفارسية  لتعّلم  وتركيا  إيران  إىل  دراسية  وزماالت  بعثات  تنظيم  د. 
أساتذة عرب وأجانب يف جمال اللغة الِعربية والتعاقد معهم لتدريس اللغة الِعربية يف العراق.

املورد الثالث: اللغة الَعَربّية

ال يكون املرتجُم انجحاً إال إذا كان ُملّماً ابللغَتي، والسّيما ابللغة اليت ُيرتِجم إليها. هذا يعين 
أنه إِلعداد جيل كفوء من املرتمجي، والسّيما يف اللغات آنفة الذكر، جيب الرتكيز أّواًل وقبل كّل 
شيء على تعّلم اللغة العربية بطريقٍة سليمة. األمر الذي جنده غائباً لدى كثرٍي من طلبة اجلامعات 
وحّت األكادمييي، وال سّيما يف االختصاصات العلمية والعلوم الصرفة. لتعزيز اللغة العربية وتعّلم 

قواعدها آليات وسبل كثرية لعّل أمهها:

أ. أتسيس مراكز لتعليم األساليب الكتابية يف اللغة العربية على غرار مراكز تعليم اللغات 
األخرى، وجعل املشاركة يف هذه املراكز والتخرج منها بنجاح شرطاً أساسياً لطلبة البعثات والزمالت 

الدراسية وطلبة الدراسات العليا.

ب. االهتمام مبادة اللغة العربية يف كافة املراحل الدراسية يف الكليات، وجعلها مادة اثبتة 
وإجبارية.

والبحوث  املقاالت  ويف  الدراسية  املناهج  يف  اللغوي  التقومي  مسألة  على  التشديد  ج. 
والدراسات ودور النشر والصحف واجملالت، واعتبار خلّو النصوص والكتاابت من األخطاء اللغوية 

الفاحشة واألساليب الركيكة شرطاً أساسياً لقبوهلا واعتمادها.
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 خامتة املطاف :

بعد أن تناولنا يف الصفحات السالفة إشكالية الرتمجة يف العراق وأمهيتها للنهوض ابلتنمية 
املستدامة، يرتتب على هذه الورقة وضع القارئ الكرمي يف الصورة احلقيقة لواقع الرتمجة العربية اليت 
يعد العراق أحد أضالعها حيث احتلت العربية املرتبة 29 من بي اللغات املستهدفة يف جمال الرتمجة 
وهي مرتبة مرتاجعة دوليا وحتتاج إىل املزيد من االهتمام مبا خيدم التنمية الثقافية العربية يف وقت ابت 

فيه التطور حيسب ابلدقائق وليس ابلسنوات.

ويف أدانه بعض اإلحصاءات املستقاة من فهرس الرتمجة لليونسكو الذي مضى على إطالقه 
أكثر من مثانية عقود من قبل عصبة األمم، الذي يعد خري دليل على اهلدف املنشود من وراء كتابة 

هذه الورقة. 

 )جدول يبي أفضل عشر دول يف جمال الرتمجة على مستوى العال(

عدد الرتمجاتالدولةت
269724أملانيا1
232853إسبانيا2
198،574فرنسا3
130496الياابن4
92.734احتاد اجلمهورايت االشرتاكية السوفياتية )حت 1991(5
90560هولندا6
77716بولندا7
73،230السويد8
70607الدمنارك9

67304الصي10
املصدر: فهرس الرتمجة لليونسكو

https://stringfixer.com/ar/Germany
https://stringfixer.com/ar/Spain
https://stringfixer.com/ar/France
https://stringfixer.com/ar/Japan
https://stringfixer.com/ar/USSR
https://stringfixer.com/ar/USSR
https://stringfixer.com/ar/USSR
https://stringfixer.com/ar/USSR
https://stringfixer.com/ar/USSR
https://stringfixer.com/ar/USSR
https://stringfixer.com/ar/USSR
https://stringfixer.com/ar/Kingdom_of_the_Netherlands
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)جدول يبي أفضل عشر لغات اصلية يف جمال الرتمجة على مستوى العال(

عدد الرتمجاتلغةت
1،266،110اإلجنليزية1

226123الفرنسية2
208،240أملانية3

103،624الروسية4

69555إيطايل5

54588األسبانية6

39984السويدية7

29246الياابنية8

21252دامناركي9

19972التيين10
املصدر: فهرس الرتمجة لليونسكو
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)جدول يبي أهم عشرلغات مستهدفة يف جمال الرتمجة على مستوى العال(

عدد الرتمجاتاللغةت
301،935أملانية1
240،045الفرنسية2
228.559األسبانية3
164509اإلجنليزية4
130649الياابنية5
111.270اللغة اهلولندية6
100806الروسية7
78904الربتغالية8
76706البولونية9

71209السويدية10
املصدر: فهرس الرتمجة لليونسكو  


