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  للفرنكوفونيةالمنظمة الدولية                                                                    المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم         

        سـوـاأللك       
 

 

 

ليوبولد سيدار سنغــور للترجمـــة  –جائزة ابن خلــدون   

 (العربية إلى الفرنسية ومن الفرنسية إلى العربية)من 

 

 م الــــــداخـــــــــلــــيانــــظـــــال
 

 الديباجة

 ونيّةوالمنّظمة الدولية للفرنكوف (األلكسو)المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم أحدثت كل من 

سعيًا منهما إلى دعم التنّوع و .في العلوم اإلنسانية  سنغور للترجمة ليوبولد سيدار -جائـزة ابن خلدون

، لفرنكفونياالثقافي واللغوي، وتشجيعًا على كّل أشكال التبادل الثقافي بين الـوطـن العـربـي والفضاء 

ة إلى من العربي ليوبولد سيدار سنغور للترجمة -جائزة ابن خلدون صبحتقرر تطوير الجائزة لت  

 .الفرنسية ومن الفرنسية إلى العربية

 الماّدة األولى: أهداف الجائزة

 تهدف الجائزة إلى تحقيق ما يلي:

يف للتعرعلى الجهود المتميزة التي يبججولونهججا  تشجججججججير المترجمين والمترجمججات ومكججافجج تهم/ 1

بي العر ينفي الفضجججاء العلوم اإلنساااانية واالجتما يةو والبحوث في مجاال  األدببالدراساااا  

 والفرنكوفونية.وكولك لإلثراء المتبادل للثقافتين العربية  والفرنكفوني

ز المترجمين ودور النشجر على مواللة العطاء واإلنتا  ومزيد اإلسهام في تنمية الفكر يحفت/ 2

 .الفرنكفونياإلنساني المعالر في الوطن العربي والفضاء 

 الماّدة الثانية: منـح الجائـــزة

1

 / تت لّـف الجائـزة من:2



2 

واألمين  (األلكسججو)للمنّظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  دة موقّعة من المدير العامشججها -

 للمنّظـمة الدوليّة للفرنكـوفـونيّة العام

 يورو(.  11.111عشرة آالف يورو ) قيمة الجائزة -

  لحين اإلعالن عن الدورة الالحقة. على الجائزة الحائزللعمل الترويج مواللة  -

 الماّدة الثالثة: لجنــة التحكـــيم -

للمنظمة  مواألمين العا (األلكسو)للمنّظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  / يشجّكل المدير العام1

  .بالتنالف بين المنظمتين معدده اختيار، يتم تحكيماللجنة  أعضاء لفرنكوفونيّةلالدوليّة 

2

/ ال يحّق ألّي من أعضجاء لجنة التحكيم أن يكون مترّشحا للجائزة في الدورة التي يمار  فيها 3

 ة اللجنة.عضوي

 / تقدّم لجنة التحكيم تولياتها بخصوص منح الجائزة إلى المدير العام للمنظمة العربية للتربية4

 للمنظمة الدوليّة الفرنكوفونيّة . والثقافة والعلوم واألمين العام

/ يجـجو  للـججنة التحكيم أن تولي بحـجـججج الجائـجـجـجزة بالنسـجـــبة إلى المترشحـين أو بمنحها 5

 ة إلى مترشحين اثنين.منالف

 .من قبل أحد أعضاء اللجنة / ال يمكن أن يكون اختيار الفائز بالجائزة محل اعتراض6

لمنظمة ل واألمين العام (األلكسججججو)/  يقدّم المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 7

 .نكوفونيّة الجائزة في حفل رسميّ الدوليّة الفر

 شروط الترّشح الماّدة الرابعة:

نيّة عن والمنظمة الدوليّة الفرنكوفو (األلكسججو)تعلن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم       -1

ح للجائزة في وسجائل اإلعالم  بالفضجاء العربي والفضجاء الناطق بالفرنسية،  فتح باب الترشجّ

 وذلك خالل مدّة يحدّدها اإلعالن. 

 ال يقبل أي ترشح يصل بعد األجل المحدد.     -2

 تقبل الترشحات للجائزة من:     -3

 الوين تنطبق عليهم أحكام النظام المترجمين 

  الجامعات ومعاهد التعليم العالي ومراكز الدراسججججات والبحو  في الوطن العربي والفضججججاء

 .الفرنكفوني

 ؛الفرنكفونيي الفضاء الجمعيات واالتحادات الوطنية في البلدان العربيّة وف 

 الشخصيات المرموقة في مجاالت الجائزة؛ 

 .دور النشر 
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ح للجائزة بكتاب واحد  تّمت ترجمتم من العربية إلى الفرنسججيّة أو من الفرنسججيّة      -4  يكون الترشججّ

 (.واالجتماعية العلوم اإلنسانية-األدب إلى العربية في مجاالت الجائزة، )

 ية:التال رأن تتوفر في الترجمة التي يترّشح بها ألحابها إلى الجائزة المعايي ينبغي     -5

 أن تكون أعمال منشورة 

 سجججنوات  على أقصجججى تقدير من  3مرت على ترجمتها  ) أن تكون ترجمة أولى وحديثة

لنّص ألججججلّي من العربية إلى الفرنسججججية أو من الفرنسججججية إلى تاريخ فتح باب الترشججججح( 

ينطبق هججوا المعيججار على النصججججججوص الكالسججججججيكيججة للثقججافتين العربيججة وال   العربيججة

 والفرنكوفونيــة.

  في الترجمة أخرىأالّ تكون قد قدّمت لنْيل جائزة. 

 رأن تكون دار نشججر الترجمة قد تحصججلت على اإلحالة القانونية لحقوت الترجمة من الدا 

 األللية

 .سنوات 5قبل أجل  ة ثانية ال يمكن للمترشح الواحد التقدم إلى الجائزة مر -6

 ينبغي أن يكون كّل ترّشح مصحوبًا بالوثائق التالية: -7

 )نسخة  ربية ونسخة فرنسية(،حنبذة  ن السيرة الذاتية للمترشـ -

 لنيل الجائزة، المرشح نسخ من الكتاب المترجم نيةثما -

 ،من الكتاب األصلي نسخ ثمانية -

في التعريف المتبادل  المترجم، مع بيان إسااااا ام الفرنساااااية للكتاب وببالعربية  ملخص -

 للثقافتين.

 و وا.أو لم يف لى ألحابها، سواء فا وا بالجائزةال تعاد  مطالج الترّشح والوثائق المصاحبة إ     -8

ترسجل ملفات الترشجح بالبريد المسججل أو تسلم مباشرة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة   -9

 فرنكوفونية بباريس في العناوين التاليـة:للوالعلوم بتونس أو بمقر المنظمة الدولية 
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