
جائزة ابن خلــدون –  ليوبولد �سيدار �سنغــور للرتجمـــة
فـي العلــوم الإن�سانية 

النــــظـــام الــــــداخـــــــــلــــي

الديباجة
اإّن املنظمة العربّية للرتبية والثقافة والعلوم )الألك�سو( واملنّظمة الدولية الفرنكوفونّية، �سعًيا 
منهما اإلى دعم التنّوع الثقايف واللغوي، وت�سجيًعا على كّل اأ�سكال التبادل الثقايف بني الـوطـن العـربـي 
والف�ساء الفرنكوفـوين، حتدثان جائـزة للتـرجمة ت�سّمى جائـزة ابن خلدون – ليوبولد �سيدار �سنغور 

للرتجمة يف  جمالت العلوم الإن�سانية من العربية اإلى الفرن�سية ومن الفرن�سية اإلى العربية.

املاّدة الأولى: اأهداف اجلائزة
تهدف اجلائزة اإلى حتقيق ما يلي:

اإلى . 1 العربية  اللغة  ومن  العربية  اللغة  اإلى  الفرن�سية  اللغة  واملرتجمات، من  املرتجمني  مكافاأة 
اللغة الفرن�سية، على اجلهود املتميزة التي يبذلونها للتعريف بالدرا�سات والبحوث يف جمالت 
العلوم الإن�سانية والجتماعية يف الف�ساء العربي والف�ساء الناطق بالفرن�سية وكذلك للإثراء 

املتبادل للثقافتني العربية والفرنكوفونية.
حفز املرتجمني واملرتجمات ودور الن�سر على موا�سلة العطاء والإنتاج ومزيد الإ�سهام يف تنمية . 2

الفكر الإن�ساين املعا�سر يف الوطن العربي والف�ساء الناطق بالفرن�سية.

املاّدة الثانية: منـح اجلائـــزة
الإن�سانيـة . 1 العلوم  جمــالت  يف  للرتجمة  �سنغور  �سيدار  ليوبولد   – خلدون  ابن  جائزة  متنح 

والجتماعية �سنويا بالتداول: من العربية اإلى الفرن�سية، ومن الفرن�سية اإلى العربية.
تتاأّلـف اجلائـزة من:. 2
�سهادة موّقعة من املدير العاّم للمنّظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )الألك�سو( والأمني العاّم  -

للمنّظـمة الدولّية للفرنكـوفـونّية



مكافاأة نقدّية مقدارها ع�سرة اآلف يورو )10.000 يورو(.  -

املاّدة الثالثة: جلنــة التحكـــيم
ي�سّكل املدير العاّم للمنّظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )الألك�سو( والأمني العاّم للمنظمة . 1

الدولّية الفرنكوفونّية جلنة حتكيم ترتّكب من �ستة  اأع�ساء: ثلثة اأع�ساء من كل منظمة.
الدولية . 2 واملنظمة  الألك�سو  قبل  من  بالتداول  دورتــني،  كل  التحكيم  جلنة  رئي�س  تر�سيح  يتم 

الفرنكوفونية، من بني اأع�ساء جلنة التحكيم وباقرتاح منهم.
ل يحّق لأّي من اأع�ساء جلنة التحكيم اأن يكون مرت�ّسحا للجائزة يف الدورة التي ميار�س فيها . 3

ع�سوية اللجنة.
تقّدم جلنة التحكيم تو�سياتها بخ�سو�س منح اجلائزة اإلى املدير العام للمنظمة العربية للرتبية . 4

والثقافة والعلوم والأمني العاّم للمنظمة الدولّية الفرنكوفونّية .
يجـوز للـجنة التحكيم اأن تو�سي بحــجب اجلائـــزة بالن�ســــبة اإلى املرت�سحـني اأو مبنحها منا�سفة . 5

اإلى مرت�سحني اثنني.
ل ميكن اأن يكون اختيار الفائز باجلائزة حمل اعرتا�س.. 6
يقّدم املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )الألك�سو( والأمني العاّم للمنظمة . 7

الدولّية الفرنكوفونّية اجلائزة يف حفل ر�سمّي.

املاّدة الرابعة: �شروط الرت�ّشح
تعلن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )الألك�سو( واملنظمة الدولّية الفرنكوفونّية عن . 1

بالفرن�سية،  الناطق  والف�ساء  العربي  بالف�ساء  الإعلم   و�سائل  للجائزة يف  الرت�ّسح  باب  فتح 
وذلك خلل مّدة يحّددها الإعلن. 

ل يقبل اأي تر�سح ي�سل بعد الأجل املحدد.. 2
تقبل الرت�سحات للجائزة من:. 3
املرتجمني الذين تنطبق عليهم اأحكام النظام؛ -
اجلامعات ومعاهد التعليم العايل ومراكز الدرا�سات والبحوث يف الوطن العربي والف�ساء الناطق  -

بالفرن�سية؛
اجلمعيات والحتادات الوطنية يف البلدان العربّية ويف الف�ساء الناطق بالفرن�سية؛ -
ال�سخ�سيات املرموقة يف جمالت اجلائزة؛ -
دور الن�سر. -
يكون الرت�ّسح للجائزة بكتاب واحد اأو باأكرث من كتاب مّتت ترجمته من العربية اإلى الفرن�سّية . 4

اأو من الفرن�سّية اإلى العربية يف جمالت اجلائزة، )العلوم الإن�سانية(.
ينبغي اأن تتوفر يف الرتجمة التي يرت�ّسح بها اأ�سحابها اإلى اجلائزة املعايري التالية:. 5



اأن تكون ترجمة اأولى وحديثة لن�ّس اأ�سلّي من العربية اإلى الفرن�سية اأو من الفرن�سية اإلى العربية  -
ول ينطبق هذا املعيار على الن�سو�س الكل�سيكية للثقافتني العربية والفرنكوفونيــة.

اأّل تكون قد قّدمت لنْيل جائزة اأخرى. -
ح م�سحوًبا بالوثائق التالية:. 6 ينبغي اأن يكون كّل تر�ّسّ
نبذة عن ال�سرية الذاتية للمرت�سـح، -
ثمان ن�سخ من الكتاب املرتجم  اأو الكتب املرتجمة املر�سحة لنيل اجلائزة، -
ن�سخة واحدة من الكتاب الأ�سلي اأو الكتب الأ�سلّية، -
ملخ�س بالعربية اأو الفرن�سية للكتاب اأو الكتب املرتجمة، مع بيان اإ�سهامها يف التعريف املتبادل  -

للثقافتني.
ل ًتُعاُد مطالب الرت�ّسح والوثائق امل�ساحبة اإلى اأ�سحابها، �سواء فازوا باجلائزة  اأو مل يفوزوا.. 7
تر�سل ملفات الرت�سح بالربيد امل�سجل اأو ت�سلم مبا�سرة مبقر املنظمة العربية للرتبية والثقافة . 8

والعلوم بتون�س اأو مبقر املنظمة الدولية الفرنكوفونية بباري�س يف العناوين التاليـة:

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم – الألكـ�سو
�س ب 1120 – القبا�سة الأ�سلّية / تون�س – اجلمهورية التون�سّية

اأمانة جائزة ابن خلدون- ليوبولد �سيدار �سنغور للرتجمة
الت�سال بـ: ال�سيدة اإيلف �سلمة 
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