
املنظمة  الدولية  للفرنكوفونيةاملنظمة  العربية  للرتبية  والثقافة  والعلوم

جائزة ابن خلدون- سنغور للرتمجة
يف  اآلداب  والعلوم  اإلنسانية  واالجتماعية

   )من  اللغة  العربية  إىل  اللغة  الفرنسية  ومن  اللغة  الفرنسية  إىل  اللغة  العربية(



أحدثت »جائزة ابن خلدون - سنغور للرتجمة« منذ 

تنفيذ  إطار  يف  إطالقها  فكرة  وجاءت   ،2007 العام 

مرشوع رشاكة بني املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

للفرنكوفونية  الدولية  واملنظمة  )ألكسو(  والعلوم 

.)OIF(

التعريف 
بالجائزة

الثقايف  التبادل  تعزيز  إىل  منها  سعيا  الجائزة  هذه  تنفيذ  عىل  األلكسو  حرصت 

واالنفتاح عىل الحضارات، ودعم التعاون الدويل- العريب.

الثقايف واللغوي،  بالتنوع  للنهوض  الجائزة إىل تشجيع املرتجمني وتحفيزهم  تهدف 

من أجل اإلثراء املتبادل للثقافتني العربية والفرنكوفونية. 

بالجائزة  وللتعريف  واالجتامعية،  اإلنسانية  بالعلوم  إطالقها  منذ  الجائزة  اهتمت 

عىل نطاق أوسع لتكون مناسبة الستقطاب أكرث عدد ممكن من املفكرين واألدباء 

واملرتجمني العرب مبختلف تخصصاتهم، ارتأت كل من األلكسو ومنظمة الفرنكوفونية 

توسيع مجاالت الجائزة وإضافة مجاالت كالشعر واألدب إضافة إىل العلوم اإلنسانية 

واالجتامعية منذ دورة 2018.  



إسناد 
الجائزة

تُسند جائزة ابن خلدون- سنغور للرتجمة سنويا للرتجمة من اللغة العربية إىل اللغة 

الفرنسية ومن اللغة الفرنسية إىل اللغة العربية، وفقا لنظامها الداخيل املتفق عليه 

بني األلكسو ومنظمة الفرنكوفونية.

شهادة موقعة من قبل 
المدير العام لأللكسو 

واألمين العام لمنظمة 
الفرنكوفونية

مكافأة مالية قدرها عشرة 
آالف يورو، ُتمنح للفائزين 

مناصفة بين المنظمتين



رزنامة  
الجائزة

تُعلن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واملنظمة الدولية للفرنكوفونية عن 

فتح باب الرتشح للجائزة يف وسائل اإلعالم وعىل املوقع االلكرتوين للمنظمتني، ويُحدد 

أجل لقبول الرتشحات، وتكون الرزنامة املتبعة لدورة الجائزة عىل النحو التايل: 

شهر أكتوبرشهر يناير

شهر نوفمبرنهاية شهر مايو
اإلعالن عن 
فتح باب 

الرتشح

اجتامع
 لجنة

آخر أجل  التحكيم 
لقبول 

الرتشحات

تنظيم حفل 
تسليم
 الجائزة



المترشحون 
للجائزة

المترجمون الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها في 
قانون الجائزة.

الجامعات والمعاهد العليا ومراكز الدراسات والبحوث في 
الفضاءين العربي والفرنكوفوني.

الشخصيات المعتبرة في مجال الترجمة والتعريب.

دور النشر.



دورات
الجائزة



2020

عن  االتصال  بتقنية  ديسمرب  شهر  يف  التحكيم  لجنة  اجتامع  عقد  تم 

بُعد، وقررت اللجنة باإلجامع إسناد الجائزة إىل كل من يونس الزواين 

وعبد الحق بتكمنتي من املغرب، لرتجمتهام -من الفرنسية إىل العربية- 

كتاب الفيلسوف الفرنيس جاكوب روكوزنسيك بعنوان »الجهادية: عودة 

القربان«، صدرت الرتجمة عن مؤسسة مؤمنون بال حدود-لبنان-2020.



2019

للفرنكوفونية،  الدولية  املنظمة  مبقر  الجائزة  تسليم  حفل  تنظيم  تم 

الجائزة  نالتا  )فرنسا(.  بابو  وماريان  بونتون  ناتايل  الفائزتان  وتسلّمتها 

جبل  من  وحديد:  »حرير  كتاب  الفرنسية  إىل  العربية  من  لرتجمتهام 

لبنان إىل قناة السويس« للكاتب والناقد اللبناين فواز طرابليس. صدرت 

الرتجمة عن دار النرش الفرنسية »اكت سود« 2017. 



2018

والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  مبقر  الجائزة  تسليم  حفل  تنظيم  تّم 

اللغة  يف  دولة  دكتوراه  عىل  متحصل  )تونس(،  القايض  محمد  الدكتور  وتسلّمها 

العربية  إىل  الفرنسية  من  الجامعية  الرتجمة  عن  بالجائزة  فاز  العربية،  واآلداب 

لكتاب »الراوي مدخل إىل النظرية الرسدية« لسلفي باترون. صدر عن منشورات 

دار سيناترا ، معهد تونس للرتجمة عام 2017.

فازت رانيا سامرا، )فرنسا( بالتنويه الخاص يف أدب الرواية عن ترجمتها من العربية 

إىل الفرنسية رواية »أوالد الجيتو: إسمي آدم« إللياس خوري. صدرت الرتجمة عن 

 .2017 Actes Sud دار النرش الفرنسية



2016

العربية للرتبية والثقافة والعلوم بتونس.  املنظمة  الجائزة مبقر  تم تنظيم حفل 

وتسلمها الدكتور إبراهيم الصحراوي )الجزائر(، أستاذ يف النقد األديب ونظريات 

اآلدب بجامعة اآلداب واللغات بالجزائر، عن ترجمته من الفرنسية إىل العربية 

لكتاب »فلسفات عرصنا«، اشرتك يف تأليفه 21 شخصا من املختصني، أرشف عليه 

ونسقه -ج.ف دورتيه- رئيس تحرير مجلة العلوم اإلنسانية الفرنسية، أصدرته دار 

النرش الفرنسية »يل بيل ليرت« فرنسا 2009.



2017

بباريس،  الفرنكوفونية  منظمة  مبقر  الجائزة  تسليم  حفل  تنظيم  تم 

وتسلّمها الدكتور مصطفى حجازي )لبنان(، متحصل عىل دكتوراه الدولة 

لبنان  بجامعة  النفس  علم  درّس  ليون-فرنسا،  بجامعة  النفس  علم  يف 

العربية  الفرنسية إىل  بالجائزة عن ترجمته من  البحرين، فاز  وجامعة 

لكتاب »التحليل النفيس علام وعالجا وقضية« ملصطفى صفوان. صدر 

عن سلسلة املعارف تحت إرشاف هيئة البحرين للرتاث واآلثار.



2015

بباريس. وتسلّمها  العريب  العامل  الجائزة مبعهد  تم تنظيم حفل تسليم 

الدكتور مكرم عباس )تونس( أستاذ الفلسفة السياسية واإلسالمية بدار 

النظر  »تسهيل  كتاب  ترجمته  عن  فرنسا   »بليون«-  العليا  املعلمني 

وتعجيل الظفر يف أخالق امللك وسياسة املُلك« للاموردي أصدرته، دار 

النرش«يل بيل ليرت« )فرنسا( سنة 2015. 



2014

أُقيمت فعاليات حفل تسليم الجائزة باملجمع التونيس للعلوم واآلداب 

صبحي  هناء  الدكتورة  وتسلّمتها  بتونس.  الحكمة(  )ببيت  والفنون 

)العراق(، أستاذة اللغة الفرنسية وأدابها يف جامعة باريس -الرسبون- 

السوسيولوجي  كتاب  لرتجمتها  املتحدة،  العربية  اإلمارات  ظبي  /أبو 

الفرنيس آدغار موران »النهج 5: إنسانية البرشية« الصادر عن مؤسسة   

أبو ظبي للثقافة والرتاث«/ سلسلة كلمة. 



2013

تم تنظيم حفل تسليم الجائزة بباريس، وتسلّمها األستاذ محمد الحداد 

)تونس(، أستاذ بالجامعة التونسية، وهو املرشف عىل كريس اليونسكو 

للدراسات املقارنة لألديان منذ العام 2005 لرتجمته كتاب املفكر الفرنيس 

عن  الصادر  األديان«  تاريخ  يف  الوجيز  »املصنف  لونوار«  »فريديريك 

املركز الوطني للرتجمة بتونس. 



2012

تم تنظيم حفل تسليم الجائزة بتونس، وتسلمها األستاذ روحان امباي 

بجامعة  اإلسالمية  والدراسات  العربية  اللغة  كريس  أستاذ  )السينغال(، 

داكار لرتجمته من العربية إىل الفرنسية كتاب من الرتاث العريب اإلسالمي 

للعالمة  التيجاين«  العباس  أيب  األماين يف فيض  وبلوغ  املعاين  »جواهر 

الصويف السني سيدي عيل حرازم بن العريب برادو املغريب الفايس.



2011

بباريس،  الفرنكوفونية  منظمة  مبقر  الجائزة  تسليم  حفل  تنظيم  تم 

وتسلمها الدكتور عبد القادر املهريي والدكتور حامدي صمود )تونس(، 

أستاذان باحثان من جامعة منوبة بتونس، عن ترجمتهام من الفرنسية 

إىل العربية لكتاب »القاموس املوسوعي الجديد لعلوم اللغة« الصادر 

سنة 1995 يف لغته األصلية عن دار النرش والركز الوطني للرتجمة بتونس 

سنة 2010. 



2010

تم تنظيم حفل تسليم الجائزة بتونس، وتسلمها عبد السالم الشدادي 

)املغرب(، أستاذ باحث مبعهد البحث العلمي واإلبداع لجامعة محمد 

الخامس بالرباط املغرب. عن ترجمته من العربية إىل الفرنسية لكتاب 

للعلوم  الفنون  بدار  نرش  بقلمه«  خلدون  ابن  املؤرخ  حياة  »ترجمة 

واآلداب باململكة العربية. تونس.



2009

تم تنظيم حفل تسليم الجائزة بتونس، يف إطار »القريوان عاصمة الثقافة 

اإلسالمية«، وتسلّم الجائزة األستاذ حسن حمزة )لبنان(، أستاذ جامعي 

لبناين فرنيس من جامعة ليون )فرنسا( عن تعريبه لكتاب فرنيس بعنوان 

املنظمة  منشورات  عن  صادر  اللغوية«  والسياسات  اللغات  »حرب 

العربية للرتجمة. 



2008

)املغرب(،  »ساركوس«  العلمي  والتنسيق  البحث  مركز  الجائزة  تسلّم 

يف  السيايس  »العقل  لكتاب  الفرنسية  إىل  العربية  من  الرتجمة  عن 

اإلسالم...األمس واليوم« تأليف محمد عابد الجابري، أصدرته منشورات 

»اكتشاف« باريس 2007. 



المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
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