املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

املنظمة ادلولية للفرنكوفونية

ALECSO

جائزة ابن خلدون-سنغور للرتمجة
يف األدب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

من اللغة العربية إىل اللغة الفرنسية ومن اللغة الفرنسية إىل اللغة العربية

 أُحددت "جاازة ابن اادبن ا -سااور لبت جمج ا " منددا عامد  ،2007وجد ف رةدطال ها يف د
هاد ننيذدا مودطور كدطع ا ندم عانعردا عامطنذددا اثقنذدا وعالو ردا وعامثد (أاةسد ) وعانعردا عاتواذددا
اثيطنة ر نذا (.)OIF
 حطص عألاةس عثى ننيذا هاه عجل ئزال همي ن من نضطو ال نمزيدز عاتبد ل عالود وعفنيتد ل عثدى
عحلض عف ،ن إلض را هىل لعم عاتم ون عاتويل _ عامطيب.
 هت ددتا عجلد د ئزال هىل نو ددىذا عاقض ددم عث ددى عان د د  ،ند د اتن ر عالود د وعاث د د  ،ومة رد د هتم عث ددى
ج لهم عاقضا من أجل عإل طع عاتب ل اثلو رتم عامطنذا وعايطنة ر نذا.
 عهتر د عجل د ئزال منددا هحددتع ن د امث عإلنس د نذا وعفجتر عذددا ،ا
وطددتا عاتمطي د د عثددى ن د
أوسا ،وفستو ب أ لط عتل ممةن من عايةطين وعأللن وعاقضم عامطب مبختث ختصصد هتم،
ع ند ف ددل مددن منعرددا عألاةسد ومنعرددا عايطنة ر نذددا ن سددذا جلد فف عجلد ئزال ،منددا لو ال ،2018
اتورل جل فف عاومط وعأللب ن إلض را هىل عامث عإلنس نذا وعفجتر عذا.

 نُسنت ج ئزال عنن خثتون -سن اثقضا سن ي اا ٍ
مرل ُمقجم من عاث ا عامطنذا هىل عاث ا عايطنسذا أو
من عاث ا عايطنسذا هىل عاث ا عامطنذا ،ورو انع م عاتعخثي عاتيق عثذه نم منعرا عألاةس ومنعرا
عايطنة ر نذا ،ونترلل عجل ئزال :
شهادة موقعة من قبل
المدير العام لأللكسو
واألمين العام لمنظمة
الفرنكوفونية

مكافأة مالية قدرها
 10000أورو
تُمنح للفائز مناصفة
بين المنظمتين.

 نُمثن ل من عانعرا عامطنذا اثقنذا وعالو را وعامث وعانعرا عاتواذا اثيطنة ر نذا عن رتح ن ب عاقكح
اثى ئزال وس ئل عإلع وعثى عا يفا عفاةقوين اثرنعرتم ،عثى أن ُُيتل أجل اوب عاقكح ف.
 ونة ن عاطزن ما عاتبما اتو ال عجل ئزال عثى عانح عات يل:
شهر يناير

شهر مايو

شهر أكتوير

شهر نوفمبر

اإلعالن عن فتح
باب الترشح

آخر أجل لقبول
الترشحات

اجتماع لجنة التحكيم
واإلعالن عن الفائز

تنظيم حفل تسليم
الجائزة

نُوبل مثي ف عاقكح اثى ئزال من:
 عاقضم عااين يستىذب ن اثوطوط عانص ص عثذ
 عجل مم ف وعام هت عامثذ ومطع ز عات عس ف وعابح ث
 عاوخصذ ف عامتربال
 لو عانوط.

جل عاقضا وعاتمطيب.

عانع عاتعخثي اثى ئزال.
عايض ين عامطيب وعايطنةي ين.

2021
 مت ننعذم حيل نسثذم عجل ئزال "مبتينا عالو را" نت نس ،ونسثّر عألست ذ " يو
ج ر ن"( Richard Jacquemond -رطنس ) أست ذ حب مما م سذثذ  ،متحصل عثى
ل ت عه عأللب عامطيب عام صط ،ر ز ن جل ئزال اقضته هىل عاث ا عايطنسذا وعيا "فيب
أَثَمب بعوزيزت بنت يّزت" اثة نبا عاصطيا همي ن مطس  .صت ف عانسخا عاقضا
 Sur les traces d’Inayat Zayatعن لع سنتن ل )Actes Sud( /رطنس .2021 ،
عثر وأن عاطوعيا عألصثذا حتصث عثى ج ئزال عاوذخ زعيت اثةت ب رطر عآللعب 2021

2020
 مت ننعذم حيل نسثذم عجل ئزال عرب نونذا عات عصل عن نمت (نسبب ج ئحا
رذت  )19ونسثّم عجل ئزال عألست ذعن ي نس عازوعين وعبت عحلق نتةرنيت من
عا طب ،اقضت ر من عايطنسذا هىل عامطنذا ت ب عايذثس ا عايطنسي
ج ب و زنسةي نمن عن "نتجهزدي  :بع دا بنتقم ز " .صت ف عاقضا
عن مؤسسا مؤمن ن ن حتول-ابن ن.2020 ،

2019

 مت ننعذم حيل نسثذم عجل ئزال مبوط عانعرا عاتواذا اثيطنة ر نذا نب يس،
نسثّر ل من ن ن يل ن نت ن وم ي ن ن ن (رطنس ) ،اقضت ر من عامطنذا
هىل عايطنسذا ت ب "حميم ب ح ي  :بمد بجبل بتبوز بإتى بقوزا بنتس يس"
اثة نب وعان يفت عاثبن ين ر عز عا طعنثسي .صت ف عاقضا عن لع سنتن ل/
 ،Actes Sudرطنس .2017 ،

2018


تمّ بننعذم حيل نسثذم عجل ئزال مبوط عانعرا عامطنذا اثقنذا وعالو را وعامث ،
ونسثر عات ت حمرت عاو ضي (ن نس) ،متحصل عثى ل ت عه لواا
ّ
عاث ا وعآللعب عامطنذا ،بر ز ن جل ئزال عن عاقضا عجلر عذا من عايطنسذا هىل
عامطنذا اةت ب "نتمن ي بم نل بإتى بنتوظمي بنتسمدي " باسثيي ن نطون.
صت عن منو عف لع سذن نطع  ،مم ت ن نس اثقضا ع .2017

 ر زف عنذ مس ع( ،رطنس ) ن اتن يه عخل ص ألب عاطوعيا عن نطضت من
عامطنذا هىل عايطنسذا وعيا ب"أ الد بنتجيج  :بإس ي بآدم" بإلاذ س خ .
صت ف عاقضا عن لع عانوط عايطنسذا .Actes Sud 2017

2017

ونسثر ب
 مت ننعذم حيل نسثذم عجل ئزال مبوط منعرا عايطنة ر نذا نب يس،
ّ
عات ت مص يى حى ز (ابن ن) ،متحصل عثى ل ت عه عاتواا عثم
عانيس جب مما اذ ن-رطنس  ،ل ّس عثم عانيس جب مما ابن ن وج مما عابحطين،
ر ز ن جل ئزال عن نطضته من عايطنسذا هىل عامطنذا ت ب "نتجح يلبنتوفسيبع زب
عالجز ب قضي " باص يى صي عن .صت عن سثسثا عام ا حت هكطعا
هذئا عابحطين اثقعث وعآل .2016

2016

 مت ننعذم حيل عجل ئزال مبوط عانعرا عامطنذا اثقنذا وعالو را وعامث نت نس.
ونسثر عات ت هنطعهذم عاصحطعو (عجلزعئط) ،أست ذ عانوت عألليب ونعطي ف
عآللب جب مما عآللعب وعاث ف ن جلزعئط ،عن نطضته من عايطنسذا هىل عامطنذا
اةت ب "ف سفزت بعصمنز" ،عكقك ن اذيه  21كخص من عاختصم،
أكطا عثذه ونسوه ج.ا لو نذه ئذس حتطيط جلثا عامث عإلنس نذا عايطنسذا،
أصت نه لع عانوط عايطنسذا "يل نذل اذق" رطنس .2009

2015

 مت ننعذم حيل نسثذم عجل ئزال مبم ت عام مل عامطيب نب يس .ونسثّر عات ت
مةط عب س (ن نس) أست ذ عايثسيا عاسذ سذا وعإلس مذا نتع عامثرم عامثذ
"نثذ ن" رطنس  ،عن نطضته ت ب "تسهيل بنتوظم ب تعجيل بنتظفم بفي بأنالقب
نت ك ب سيزس بنت ُ ك" اثر و ل  ،أصت نه ،لع عانوط"يل نذل اذق" (رطنس )
سنا .2015

2014

 أُيفذر رم اذ ف حيل نسثذم عجل ئزال ن جملرا عات نسي اثمث وعآللعب وعاين ن
(نذ عحلةرا) نت نس .ونسثّرت عات ت ال هن صبحي (عامطع ) ،أست ذال
ج مما عاسطن ن ،ن يس ،اقضت هىل عامطنذا ت ب
عاث ا عايطنسذا وآلع
عاس سذ ا جي عايطنسي آلغ م عن نتوهج ب :5بإنسزني بنتبشمي  .صت ف
عاقضا عن مؤسسا أن ظيب اثلو را وعاقعث/سثسثا ثرا.

2013

 مت ننعذم حيل نسثذم عجل ئزال نب يس ،ونسثّر عألست ذ حمرت عحلتعل (ن نس)،ب
أست ذ ن جل مما عات نسذا ،وه عاوطا عثى طسي عاذ نسة اثت عس ف عاو نا
األلي ن منا عام  ،2005اقضته هىل عامطنذا ت ب عايةط عايطنسي "رطيتيطيك
ا ن ع " "نت صوف بنت جي بفي بتزليخ بنألديز " .صت ف عاقضا عن عاط ز
عا اين اثقضا نت نس.

2012

 نسثّم عجل ئزال عألست ذ عات ت ب" وح ن عمب " (عاسذن ) ،أست ذ طسي عاث ا
عامطنذا وعات عس ف عإلس مذا جب مما لع اقضته من عامطنذا هىل عايطنسذا ت ب
من عاقعث عامطيب عإلس مي "ج نهم بنت عزني ب غ بنألمزني بفي بفيض بأ يب
نتعبزسبنتجيجزني" اثم ما عاص عاسين سذت عثي حطعز نن عامطيب نطعلو عا طيب
عاي سي(مت ننعذم عحليل ننز "ن ر ن " ن نس خ سنا )2013

2011

 مت ننعذم حيل نسثذم عجل ئزال مبوط منعرا عايطنة ر نذا نب يس ،ونسثر عات ت
عبت عاو ل عا ري وعات ت مح ل صر ل (ن نس)،بأست ذعن ن حل ن من ج مما
من نا نت نس ،عن نطضت ر من عايطنسذا هىل عامطنذا ت ب "نتقزم سبنت س عيب
نتج ي بتع م بنت ر " عاص ل سنا  1995ا ته عألصثذا عن لع عانوط وعاط ز
عا اين اثقضا نت نس سنا .2010

2010

 أُيفذر رم اذ ف حيل نسثذم عجل ئزال ن اةتبا عا انذا ن اطن ط ،عارثةا عا طنذا،ب
ر ز ن جل ئزال بعات ت عبت عاس عاوتعل (عا طب) ،أست ذ ن حث مبم ت
عابحث عامثري وعإلنتعر جب مما حمرت عخل مس ن اطن ط ،عن نطضته من عامطنذا هىل
عايطنسذا ت ب "تمج بحيزا بنت ؤلخ بن د بن ب ق ه" أصت نه لع عاين ن
وعامث وعآللعب ن ارثةا عا طنذا .2006

2009

 مت ننعذم حيل نسثذم عجل ئزال مبم ت عام مل عامطيب نب يس ،بر ز ن جل ئزال بعألست ذ
عات ت حسن محزال بأست ذ ج ممي س  -رطنسي من ج مما اذ ن (رطنس )
اقضته من عايطنسذا هىل عامطنذا ت ب "حمب بنت رزت ب نتسيزسزت بنألتسوي "
ص ل عن منو عف عانعرا عامطنذا اثقضا-ابن ن.
ب

2008

 أيفذم حيل نسثذم عجل ئزال نطع يا عاوذخ محتعن نن زعيت آ هنذ ن،
أن ظيب ن إلم عف عامطنذا عاتحتال ،بر ز ن جل ئزال بمط ز عابحث وعاتنسذق
عامثري "س س"(عا طب) ،عن عاقضا من عامطنذا هىل عايطنسذا
ت ب" نتعقل بنتسيزسي بفي بنإلسالم...نألمس ب نتي م" ،ن اذ
حمرت ع نت عجل نط ،بأصت نه منو عف "ع تو ا"ن يس.2007

 أ.ل .حمرت حمى ب (ن نس) :أست ذ عايثسيا عات ويثذا -عاتيط عألسبق ام ت ن نس
اثقضا
 أ.ل نس نط ا (ابن ن)ّ:أست ذ ج ممي ،عألمم عام عألسبق فحت ل عاقضم عامطب.
 أ.ل .ر ئزال عاو سم (رطنس  -عاذرن) :أست ذ رخط ن ات سا عامثذ اثرقضم/ن يس
 أ.ل .زهذتال ل ويش جب (ابن ن) :أست ذال ج ممذا عأللب عايطنسي /عألمذنا عام ما
اثىنا عا انذا عاثبن نذا س نو
 أ.ل .هن صبحي (عامطع ) :مقضا وأست ذال ألب رطنسي جب مما عاسطن ن /ن يس
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