®MANY LANGUAGES, ONE WORLD
مسابقة مقاالت الطالب ومنتدى الشباب العالمي لعام 2017
تهدف مسابقة مقاالت الطالب “ لغات مختلفة ،عالم واحد” و”منتدى الشباب العالمي” إلى الترويج إلى المواطنة العالمية والفهم الثقافي من خالل التعددية اللغوية
ّ
الست الرسمية باألمم المتحدة  -العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية .وقد تم تنظيم هذه المناسبة بهدف جمع العلماء
والدراسة المتواصلة للغات
الشباب ذوي الفكر المنفتح عالميًا من جميع أنحاء العالم معًا للمشاركة في حوار حول القضايا العالمية والمبادرات التي يمكنهم العودة بها إلى جامعاتهم ومؤسساتهم .ويسرُّ
كل من  ELSومبادرة األثر األكاديمي باألمم المتحدة ( )UNAIأن تقوما برعاية هذه المناسبة والترحيب بجامعة  Northeastern Universityبصفتها المضيفة لمنتدى
الشباب العالمي “لغات مختلفة ،عالم واحد” ،والراعية والمنظمة لمؤتمر الشباب العالمي في جامعة .Northeastern University

دعوة للمشاركة في المسابقة
سيتم اختيار ستين طالبًا كمندوبين في مؤتمر ومنتدى الشباب العالمي “لغات عديدة
وعالم واحد” لعام  2017حيث سيضعون خطط عمل ذات صلة بأهداف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة .وسيقدم الطالب تلك الخطط بمقر األمم المتحدة بمدينة
نيويورك في يوليو  .2017كما س ُتتاح الفرصة لهؤالء المندوبين الدوليين للتفاعل
مع العلماء الدوليين المدعوين والتجول في مدينتي بوسطن ونيويورك .شاهد فيديو
الفائزين في العام الماضي على .ManyLanguagesOneWorld.org
وستتكفل  ELS Educational Services, Inc.بتذاكر الطيران والغرف ووجبات
الطعام للطالب الفائزين.
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للمشاركة
يجب أن يتناول المقال ،فيما ال يزيد عن  2000كلمة ،المواطنة العالمية
والفهم الثقافي ،والدور الذي تلعبه إمكانية التعددية اللغوية في دعمهما .ويجب
أن يعكس المقال اإلطار الشخصي واألكاديمي والثقافي والقومي .ويجب كتابة
المشاركات بلغة رسمية لألمم المتحدة  -العربية أو الصينية أو اإلنجليزية أو
الفرنسية أو الروسية أو اإلسبانية  -على أال تكون تلك اللغة هي لغتك األولى
(أي اللغة/اللغات المستخدَ مة في المنزل) وال أن تكون وسيلة التدريس،
سواء في التعليم االبتدائي أو الثانوي (أو وسيلة تدريس إذا كنت
تدرس بمدرسة ثنائية اللغة).

لالشتراك
يجب أن تكون طالبًا جامعيًا بدوام كامل ،وأن تبلغ سن الثامنة عشر أو أكبر
بحلول  16مارس  .2017ويجب أن يوصي بك أحد أعضاء هيئة التدريس أو
ممثل معتمد من الجامعة التي تدرس فيها حاليًا ليتسنى لك المشاركة.

الفائزون
سيتم اختيار عشرة طالب فائزين في كل لغة.

ميعاد التسليم
آخر موعد إلرسال مقالتك هو يوم الخميس  16مارس  2017الساعة 11:59
مسا ًء حسب التوقيت الشرقي القياسي.
لالطالع على قواعد المسابقة بالكامل ،واألهلية والتفاصيل ،يُرجى زيارة
.ManyLanguagesOneWorld.org

انضم إلى المحادثة على مواقع التواصل
االجتماعي باستخدام #MLOW2017
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