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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

 والمنظّمة الدولية للفرنكوفونيّة (األلكسو)المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم أحدثت كل من 

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

التنّوع الثقافي واللغوي، وتشجيًعا على كّل أشكال التبادل الثقافي بين الـوطـن العـربـي والفضاء 

من  ليوبولد سيدار سنغور للترجمة -جائزة ابن خلدون صبح، تقرر تطوير الجائزة لت  الفرنكفوني

 .العربية إلى الفرنسية ومن الفرنسية إلى العربية

 الماّدة األولى: أهداف الجائزة

 تهدف الجائزة إلى تحقيق ما يلي:

للتعريفف  علججى الجهججود المتميججزة التججي يبجج لونها  تشجججيا المتججرجمين والمترجمججاف ومكافجج تهم/ 1

العربجي  ينفجي الفضجاء العلفوم انسسفاسية واالجتماةيفةو والبحوث في مجاالت األدببالدراسات 

 والفرنكوفونية.وك لك لإلثراء المتبادل للثقافتين العربية  والفرنكفوني

ز المترجمين ودور النشر على مواصلة العطاء واإلنتاج ومزيد اإلسهام في تنمية الفكجر يحفت/ 2

 .الفرنكفونياإلنساني المعاصر في الوطن العربي والفضاء 

 الماّدة الثاسية: منـح الجائـــزة

منن الرربينإ ىلن   تهمترجمللفائزين ل سنويا ليوبولد سيدار سنغور –منح جائزة ابن خلدون ت  / 1

 سيإ، ومن الفرنسيإ ىل  الرربيإ.الفرن

 / تت لّـف الجائـزة من:2

واألمجين  (األلكسجو)للمنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  دة موقّعة من المدير العامشها -

 للمنظّـمة الدوليّة للفرنكـوفـونيّة العام
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 يورو(.  10.000عشرة آالف يورو ) قيمة الجائزة -

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

 الماّدة الثالثة: لجنــة التحكـــيم -

للمنظمجة  واألمين العام (األلكسو)للمنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  / يشّكل المدير العام1

  بالتناصف بين المنظمتين. معدده اختيار، يتم تحكيماللجنة  أعضاء لفرنكوفونيّةلالدوليّة 

/ يتم ترشيح رئيس لجننإ التكينيم ينو دورتنين، بالتنداوو منن لبنو االيسنو والمنلمنإ الدولينإ 2

 الفرنيوفونيإ، من بين أعضاء لجنإ التكييم وبالتراح منهم.

/ ال يحّق ألّي من أعضاء لجنة التحكيم أن يكون مترّشحا للجائزة في الدورة التي يمارس فيهجا 3

 ة اللجنة.عضوي

 / تقّدم لجنة التحكيم توصياتها بخصوص منح الجائزة إلى المدير العام للمنظمة العربية للتربية4

 للمنظمة الدوليّة الفرنكوفونيّة . والثقافة والعلوم واألمين العام

/ يجـوز للـجنة التحكجيم أن توصجي بحـجـجل الجائــجـزة بالنســـجـبة إلجى المترشحجـين أو بمنحهجا 5

 ة إلى مترشحين اثنين.مناصف

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

للمنظمجة  واألمجين العجام (األلكسو)/  يقّدم المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 7

 .نكوفونيّة الجائزة في حفل رسميّ الدوليّة الفر

 شروط الترّشح الماّدة الرابعة:

والمنظمة الدوليّة الفرنكوفونيّة عجن  (األلكسو)تعلن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم       -1

فتح باب الترّشح للجائزة في وسائل اإلعالم  بالفضاء العربجي والفضجاء النجاطق بالفرنسجية، 

 وذلك خالل مّدة يحّددها اإلعالن. 

 ال يقبل أي ترشح يصل بعد األجل المحدد.     -2

 تقبل الترشحاف للجائزة من:     -3

 ال ين تنطبق عليهم أحكام النظام المترجمين 

  الجامعاف ومعاهد التعليم العالي ومراكز الدراسجاف والبحجوف فجي الجوطن العربجي والفضجاء

 .الفرنكفوني

 ؛الفرنكفونيي الفضاء الجمعياف واالتحاداف الوطنية في البلدان العربيّة وف 

 الشخصياف المرموقة في مجاالف الجائزة؛ 

 .دور النشر 

يكون الترّشح للجائزة بكتاب واحد  تّمت ترجمته من العربية إلجى الفرنسجيّة أو مجن الفرنسجيّة      -4 

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

 التالية: رأن تتوفر في الترجمة التي يترّشح بها أصحابها إلى الجائزة المعايي ينبغي     -5
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 أن تكون أعمال منشورة 

 سنواف  علجى أقصجى تقجدير مجن  3مرف على ترجمتها  ) أن تكون ترجمة أولى وحديثة

ّّ أصجلّي مجن العربيجة إلجى الفرنسجية أو مجن الفرنسجية إلجى تاريخ فجتح بجاب الترشجح(  لجن

ينطبججججق هجججج ا المعيججججار علججججى النصججججوص الكالسججججيكية للثقججججافتين العربيججججة وال   العربيججججة

 والفرنكوفونيــة.

  في الترجمة أخرىأالّ تكون قد قّدمت لنْيل جائزة. 

 رأن تكون دار نشر الترجمة قد تحصلت على اإلحالة القانونية لحقوق الترجمة مجن الجدا 

 األصلية

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

 ينبغي أن يكون كّل ترّشح مصحوبًا بالوثائق التالية: -7

 )سسخة ةربية وسسخة فرسسية(،حسبذة ةن السيرة الذاتية للمترشـ -

 لنيل الجائزة، المرشح سسخ من الكتاب المترجم سيةثما -

 ،من الكتاب األصلي سسخ ثماسية -

ففي التعريف  المتبفاد   المتفرجم، مفب بيفان اسف ام الفرسسية للكتفاب وببالعربية  ملخص -

 للثقافتين.

 أو لم يفوزوا. لى أصحابها، سواء فازوا بالجائزةال تعاد  مطالل الترّشح والوثائق المصاحبة إ     -8

ترسل ملفاف الترشح بالبريد المسججل أو تسجلم مباشجرة بمقجر المنظمجة العربيجة للتربيجة والثقافجة   -9

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