برنامج التوجيه للرتجمة العربية
تترشف “نيو رايتينج نورث” بفتح باب التقديم لربنامج التوجيه للرتجمة العربية الجديد .إننا ممتنون للمجلس الثقايف الربيطاين لدعمه يف
متويل هذه الفرصة.
سيدعم الربنامج أربعة مرتجمني نابعني وجادّين يف تنمية مهاراتهم يف الرتجمة ويف املعرفة املهنية .سيتم دعم متدربَني من اإلنجليزية إىل
العربية ،ومتدربَني من العربية إىل اإلنجليزية.
برجاء العلم أنه تم حجز مكانني عىل األقل ملتدربَني ومكانني ملدربَني مرتجمني يف هذا الربنامج قادمني من دول تتلقى املساعدة اإلمنائية
الرسمية ولغتهم األم ليست اإلنجليزية .وبالتايل فإننا نرحب باألخص بطلبات التقديم من املرتجمني املقيمني يف الدول املتلقية للمساعدة
اإلمنائية الرسمية .برجاء قراءة قسم “ما هي الدولة املتلقية للمساعدة اإلمنائية الرسمية” أدناه للمزيد من املعلومات.
سيبدأ الربنامج يف مارس  ٢٠٢١وينتهي يف نوفمرب  ،٢٠٢١وبه أنشطة تنموية موزّعة بالتساوي عىل مدار هذه الفرتة .وسيتم تقديم جميع
مواد الربنامج بشكل افرتايض عىل اإلنرتنت.
سيتلقى كل متدرب من املرتجمني ما ييل:
•
•
•
•
•
•

استشارة مبدئية لدعمه يف تحديد أهدافه للربنامج.
أربعة اجتامعات توجيهية مع مدرب مرتجِم ذي خربة.
اجتامعني مع الكاتب واملدرب واملتدرب إلضافة منظور الكاتب لعملية الرتجمة.
املشاركة يف منتديات دعم األقران مع املتدربني اآلخرين واملدربني.
مدخل لجلستي تنمية مهنية تربزان متحدثني من الضيوف ذوي الخربة ،إحداهام باإلنجليزية واألخرى بالعربية.
منحة بقيمة  ١٣٠٠جنيه إسرتليني لدعم املتدربني إلكامل الربنامج.

األهلية
للتأهل للتقديم ،يجب أن تكون:
مرتجم ناب ًعا يعمل من العربية لإلنجليزية ،أو من اإلنجليزية إىل العربية.
•
ً
لديك سجل نامي من األعامل املرتجمة املنشورة؛ وميكن لهذه الخربة أن تشتمل عىل أعامل قصرية من املقتطفات األدبية
•
املختارة واملجالت ،باإلضافة إىل األعامل الكاملة.
تثبت تركي ًزا عىل الرتجمة األدبية ،وقد يشمل هذا الرتكيز خربة يف ترجمة الشعر ،أو الروايات ،أو القصص القصرية ،أو املذكرات.
•
تظهر وع ًيا بكيفية تأثري املواد املحددة يف هذا الربنامج بالتحديد عىل زيادة مهاراتك يف الرتجمة والتعمق يف املعرفة املهنية
•
الخاصة بك.
عملية التقديم
ت ُفتح نافذة التقديم يف  ٢٨يناير  ٢٠٢١وتغلق يف  ١١فرباير  ٢٠٢١يف الثانية عرشة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش.
يجب عىل املتقدمني اإلجابة عىل أسئلة التقديم ،وتقديم سريتهم الذاتية الحديثة ،باإلضافة إىل مقتطف من ترجمة حديثة (بحد أقىص  ١٠٠٠كلمة).
يجب عىل جميع طلبات التقديم أن تتم عىل  Submittableعرب هذا الرابط.
ملزيد من األسئلة أو املعلومات ،برجاء التواصل مع مدير الربنامج الرئييس ،ويل مايك ،عىل

will@newwritingnorth.com

املدربون
سيتم تعيني املدربني من املرتجمني للربنامج حاملا يتم اختيار املتدربني من الكُتاب .نرحب بطلبات تقديم املرتجمني من ذوي الخربة الذين
يرغبون يف التقديم كمدربني لهذا الربنامج عرب إرسال إمييل قصري والسرية الذاتية لإلمييل  .will@newwritingnorth.comإننا مهتمون بالتحديد
بتعيني مدربني من املرتجمني ذوي الخربة من الدول املتلقية للمساعدة اإلمنائية الرسمية.
ما هي الدولة املتلقية للمساعدة اإلمنائية الرسمية؟
املساعدة اإلمنائية الرسمية هي ميزانية الحكومة الربيطانية لإلعانة الخارجية لدعم اسرتاتيجية املعونة الحكومية لعام  ٢٠١٥يف الدول النامية.
يصنف برنامج التوجيه للرتجمة العربية عىل أنه مساعدة إمنائية رسمية .وقد صيغ مصطلح املساعدة اإلمنائية الرسمية عن طريق لجنة
املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لقياس حجم املعونة.
وتتاح القامئة الكاملة للدول املتلقية للمساعدة اإلمنائية الرسمية هنا.
خلفية الربنامج
إن أهداف هذا الربنامج هي كالتايل:
•
•
•
•

املساهمة يف تنمية املهارات املهنية ومهارات الرتجمة لدى مجموعة من املرتجمني من خالل التوجيه التعاوين طويل املدى
تعزيز الوعي بالجوانب الدقيقة للرتجمة املتعلقة مبارشة باملرتجمني املختارين
فتح شبكات مهنية جديدة للمرتجمني والتي ستدعمهم يف تخطيطهم الوظيفي
الرتسيخ األعمق للروابط بني املرتجمني ،ودور النرش ،والكُتاب ،واملهنيني اآلخرين.

يُعد املرشوع إرث ًا لـ”ترجِم” ،وهي ورشة الرتجمة من العربية إىل اإلنجليزية والعكس ،والتي طُورت وقُدمت بالرشاكة مع املجلس الثقايف
الربيطاين ،والشارقة عاصمة عاملية للكتاب ،ومجموعة كلامت ،وأقيمت يف الشارقة يف فرباير .٢٠٢٠
وقد حددت “ترجِم” للمشاركني ما ييل:
•
•
•
•

االستفادة من تعاون أكرب
االستجابة بشكل أكرث إيجابية للفرص األخرى من تبادل الخربات املتعلقة مبامرستهم املهنية
االستفادة من فرص التواصل املستمر والتنمية املهنية
الرتحيب مبشاركة الكُتاب يف الفرص التنموية املشابهة.

وسيعمل كل مرتجم جن ًبا إىل جنب مع مرتجم مدرب له خربة ،ويتعاون مع كاتب ،ويصبح جز ًءا من شبكة أقران ،ويحرض جلسات تنمية
مهنية .وسريكز الربنامج تركي ًزا كب ًريا عىل التعاون اإلبداعي وتشارك املامرسات.

