المنظمة الدولية للفرنكوفونية

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
األلكـسـو

جائزة ابي خلــدوى – ليوبولد سيدار سٌغــور للترجوـــت
فـي العلــوم اإلًساًيت

الٌــــظـــام الــــــداخـــــــــلــــي
الديباجت
ّ
إن المىظمح الؼزتُّح للرزتُح والثقافح والؼلوى (األلكظوى) والمىظّموح الوولُوح الفزوكىفىوُّوح،
طؼًُا مىهما إلً دػم الرى ّىع الثقافٍ واللغوىٌ ،وذجوعُؼًا ػلوً و ّش ل وكاب الرثوادب الثقوافٍ
تُه الؼالم الؼـزتـٍ والفضاء الفزوكىفـىوٍ ،ذحوثان جائوـشج للروـزجمح ذظو ّمً جائوـشج اتوه
خلوون – لُىتىلو طُوار طىغىر للرزجمح فٍ معاالخ الؼلوى انوظواوُح موه الؼزتُوح إلوً
الفزوظُح ومه الفزوظُح إلً الؼزتُح.
الوادّة األولى :أهداف الجائزة
ذهوف العائشج إلً ذحقُق ما َلٍ:
 /1مكافأج المرزجمُه والمرزجماخ ،مه اللغح الفزوظُح إلً اللغوح الؼزتُوح وموه اللغوح
الؼزتُح إلً اللغح الفزوظُح ،ػلً العهىد المرمُشج الرٍ َثذلىوها للرؼزَو

تالوراطواخ

والثحووىز فووٍ معواالخ الؼلووى انوظوواوُح واالجرماػُووح فووٍ الفضوواء الؼزتووٍ والفضوواء
الىاطق تالفزوظُح و ذلك لإلثزاء المرثادب للثقافرُه الؼزتُح والفزوكىفىوُح.
 /2حفش المرزجمُه والمرزجماخ ودور الىجز ػلً مىادلح الؼطاء وانوروا ومشَوو
انطووها فووٍ ذىمُووح الفكووز انوظوواوٍ المؼادووز فووٍ الووىطه الؼزتووٍ والفضوواء الىوواطق
تالفزوظُح.
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الوادّة الثاًيت :هٌـح الجائـــزة
 /1تمنح جائزة بناخ دوا خ – لي ن لا ياي ب يانو

لوت جماف ا مجائت بلعوا

بإلنيئنيـف بتجتمئعيف ين يئ مخ بلع نيف إلى بلف نييف ،مخ بلف نييف إلى بلع نيف.
 /2ذرألّـ

العائـشج مه:
 هادج مىقّؼح موه المووَز الؼوا ّ للمىظّموح الؼزتُوح للرزتُوح والثقافوح والؼلوى(األلكظى) واألمُه الؼا ّ للمىظّـمح الوولُّح للفزوكـىفـىوُّح
 مكافأج وقوَّح مقوارها ػجزج آالف َىرو (َ 10.000ىرو). -الرؼزَ

تالكراب المرزجم وتالفائش تالعائشج طىاب الوورج العارَح.

الوادّة الثالثت :لجٌــت التحكـــين
َ /1ج ّكش الموَز الؼا ّ للمىظّموح الؼزتُوح للرزتُوح والثقافوح والؼلوى (األلكظوى) واألموُه
الؼووا ّ للمىظمووح الوولُّووح الفزوكىفىوُّووح لعىووح ذحكووُم ذرز ّ ووة مووه يااتف ضعءاائالث

ااف

ضعءئال مخ كل منظمف.
 /2يت ت شيح زيس لجنف بلتحكي كل
بل ليف بلف نك

تيخ ،نئلت ب ل مخ قنل بأللكيا

نيف ،مخ نيخ ضعءئال لجنف بلتحكي

بلمنظماف

نئقت بح منه .

 /3ال َح ّ
ق أل ّ
ٌ مه لػضاء لعىح الرحكُم لن َكىن مرز ّ حا للعوائشج فوٍ الووورج الروٍ
َمارص فُها ػضىَح اللعىح.
 /4ذق ّو لعىوح الرحكوُم ذىدوُاذها تصذوىح موىا العوائشج إلوً المووَز الؼوا للمىظموح
الؼزتُح للرزتُح والثقافح والؼلى واألمُه الؼا ّ للمىظمح الوولُّح الفزوكىفىوُّح .
َ /5عـىس للـعىح الرحكُم لن ذىدوٍ تحـوـعة العائــوـشج تالىظـــوـثح إلوً المرز حوـُه
لو تمىحها مىادفح إلً مرز حُه اثىُه.
 /6ال َمكه لن َكىن اخرُار الفائش تالعائشج محش اػرزار.
َ /7ق ّو المووَز الؼوا للمىظموح الؼزتُوح للرزتُوح والثقافوح والؼلوى (األلكظوى) واألموُه
الؼا ّ للمىظمح الوولُّح الفزوكىفىوُّح العائشج فٍ حفش رطم ٍّ.
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الوادّة الرابعت :شروط الترشّح
-1

ذؼلووه المىظمووح الؼزتُووح للرزتُووح والثقافووح والؼلووى (األلكظووى) والمىظمووح الوولُّووح
الفزوكىفىوُّح ػه فرا تاب الرز ّ ا للعائشج فٍ وطائش انػوم تالفضواء الؼزتوٍ
والفضاء الىاطق تالفزوظُح ،وذلك خمب م ّوج َح ّودها انػمن.
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ال َقثش لٌ ذز ا َذش تؼو اِجاب المح ّودج.

-3

ذقثش الرز حاخ للعائشج مه:
 المرزجمُه الذَه ذىطثق ػلُهم لحكا الىظا ؛ العامؼوواخ ومؼاهووو الرؼلووُم الؼووالٍ ومزا ووش الوراطوواخ والثحووىز فووٍ الووىطهالؼزتٍ والفضاء الىاطق تالفزوظُح؛
 العمؼُووواخ واالذحووواداخ الىطىُوووح فوووٍ الثلووووان الؼزتُّوووح وفوووٍ الفضووواء الىووواطقتالفزوظُح؛
 الجصذُاخ المزمىقح فٍ معاالخ العائشج؛ -دور الىجز.
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َكىن الرز ّ ا للعائشج تكراب واحوو ذ ّمود ذزجمروم موه الؼزتُوح إلوً الفزوظوُّح لو
مه الفزوظُّح إلً الؼزتُح فٍ معاالخ العائشج( ،الؼلى انوظاوُح).
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َىثغووٍ لن ذرووىفز فووٍ الرزجمووح الرووٍ َرز ّ ووا تهووا لدووحاتها إلووً العووائشج المؼوواَُز
الرالُح:
 لن ذكىن ذزجمح لولوً وحوَثوح لوىخّ لدول ٍّ موه الؼزتُوح إلوً الفزوظوُح لو موهالفزوظووُح إلووً الؼزتُووح وال َىطثووق هووذا المؼُووار ػلووً الىذووىح الكمطووُكُح
للثقافرُه الؼزتُح والفزوكىفىوُــح.
 لالّ ذكىن قو ق ّومد لىُْش جائشج لخزي. لن ذكىن دار وجز الكراب قو ذحذولد ػلوً انحالوح القاوىوُوح لحقوى الرزجموحمه الوار األدلُح
-ال َمكه للمرز ا الىاحو الرقو إلً العائشج مزج ثاوُح قثش لجش  5طىىاخ.
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َىثغٍ لن َكىن ّش ذز ّ ا مذحىتًا تالىثائق الرالُح:
 وثذج ػه الظُزج الذاذُح للمرز ـا، ملصخ تالؼزتُح لو الفزوظُح للكراب لو الكرة المرزجمح ،مغ تُان إطهامها فوٍالرؼزَ

المرثادب للثقافرُه الؼزتُح والفزوكىفىوُح.

 ثمان وظخ مه الكراب المرزجم لو الكرة المرزجمح المز حح لىُش العائشج، ثمان وظخ مه الكراب األدلٍ،-7

ال ذؼا ُد مطالة الرز ّ ا والىثائق المذاحثح إلً لدوحاتها ،طوىاء فواسوا تالعوائشج
لو لم َفىسوا.
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ذزطووش ملفوواخ الرز ووا تالثزَووو المظووعش لو ذظ ولم مثا ووزج تمقووز المىظمووح الؼزتُووح
للرزتُح والثقافح والؼلى ترىوض لو تمقز المىظمح الوولُوح الفزوكىفىوُوح تثوارَض فوٍ
الؼىاوَه الرالُـح:
المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم – األلكـسو

شارع محمد عمي عقيد ـ المركز العمراني الشمالي  2231حي الخضراء

التونسية
تونس – الجمهورية
ّ

البريد االلكترونيalecso@alecso.org.tn / l.moatamri@alecso.org.tn :

موقع االنترنتwww.alecso.org.tn :
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Site Internet : www. francophonie.org
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