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اإلعالن عن مسابقة  ®Many Languages, One Worldلعام 2017
 26يناير 2017
برينستون ،نيو جيرسي
يسر  ELS Educational Services, Inc.أن تُعلن عن رعايتها للعام الرابع ،بالتعاون مع مبادرة األثر األكاديمي باألمم المتحدة ،لمسابقة مقاالت الطالب ®Many Languages, One World
و"منتدى الشباب العالمي" لعام  .2017ونرحب هذا العام بجامعة  Northeastern Universityبصفتها المضيفة لمنتدى الشباب العالمي "لغات مختلفة ،عالم واحد" ،والراعية والمنظمة لمؤتمر
الشباب العالمي بجامعة  .Northeastern Universityوستؤهل المسابقة المتسابقين لفرصة الفوز برحلة من أجل المشاركة في منتدى الشباب العالمي ،وعرض أفكارهم في قاعة الجمعية العامة باألمم
المتحدة في مدينة نيويورك بوالية نيويورك ،ويتبع ذلك مؤتمر الشباب العالمي بجامعة  Northeastern Universityفي مدينة بوسطن بماساتشوستس.
تهدف مسابقة مقاالت الطالب "لغات مختلفة ،عالم واحد" و"منتدى الشباب العالمي" إلى دعم التعددية اللغوية واالعتراف باألثر المتواصل للغات الست الرسمية لألمم المتحدة :العربية والصينية
واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية .وعلى هذا النحو ،يُطلب من الطال ب كتابة مقاالتهم بإحدى اللغات الست الرسمية ،على أال تكون اللغة األولى للمتسابق (أي اللغة/اللغات المستخدَمة في
المنزل) وال أن تكون وسيلة التدريس سواءً في التعليم االبتدائي أو الثانوي (أو وسيلة تدريس إذا كنت تدرس بمدرسة ثنائية اللغة) .يجب أن تعكس المقاالت اإلطار الشخصي واألكاديمي والثقافي والقومي
للطالب ،وأن تتناول المواطنة العالمية والفهم الثقافي ،والدور الذي تلعبه إمكانية التعددية اللغوية في دعمهما .لالطالع على كافة تفاصيل المسابقة وقواعدها وإرشادات المشاركة ،يُرجى زيارة
ManyLanguagesOneWorld.org.
وقد قال السيد رامو داموداران رئيس قسم المعلومات العامة بمبادرة األثر األكاديمي باألمم المتحدة ،مشيرًا إلى هذه المناسبة " :في الشهور األخيرة ،قامت األمم المتحدة من خالل قرارات الجمعية العامة
وفي تعريف أهدا ف التنمية المستدامة للعالم ،بالتأكيد على مبدأ المواطنة العالمية؛ الفرد الدولي الفخور بهويته القومية واللغوية ،وقد تطور هذا الفخر من خالل مشاركته مع آخرين يقررون بذل الجهد
لالستماع والتعلم .ونتشرف بأن نرحب بستين من تلك العقول الشابة المتفتحة مجددًا هذا العام".
في مسابقة هذا العام ،سيتم اختيار  10فائزين من بين المشاركين في كل لغة ،بحيث يصل إجمالي عدد الفائزين إلى  60فائ ًزا .وستكافئ  ELS Educational Services, Inc.كل فائز برحلة مدفوعة
التكاليف إلى مدينتي بوسطن ونيويورك في الفترة بين  26-15يوليو  .2017وسيحضر الطالب منتدى شباب عالمي في إطار االستعداد لعرض آرائهم في المقر الرئيسي لألمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وسيضع الطالب في "منتدى الشباب العالمي" خطط العمل التي تتناول موضوعات محددة .كما ستُتاح الفرصة لهؤالء المندوبين الدوليين للتفاعل مع العلماء الدوليين المدعوين والتجول في مدينتي
بوسطن ونيويورك .آخر موعد إلرسال المقاالت الساعة  11:59مسا ًء بالتوقيت الشرقي القياسي ،يوم الخميس  16مارس .2017
يقول السيد مارك دبليو هاريس ،رئيس  ELSالفخري والمؤسس المشارك لمسابقة "لغات مختلفة ،عالم واحد"" :تشير تقارير المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة ) (UNHCRإلى أن
 65,3مليون شخص قد أُجبروا على ترك أوطانهم بسبب الصراعات أو الكوارث .وسيحتاج معظمهم إلى تعلم لغة جديدة كي يتسنى لهم االنخراط في التعليم والعمل في أي دولة تقدم لهم
اللجوء .وتتضمن القيم األساسية للمواطنة العا لمية التسامح واحترام الثقافات األخرى والدعوة إلى التعايش السلمي ،ما يشكل جوهر مسابقة  MLOWومبادرة  .UNAIوستمثل هذه القيم المواضيع
المركزية لمسابقة المقاالت العالمية  MLOWومنتدى الشباب العالمي لعام ."2017
كما قال رئيس جامعة  Northeastern Universityالسيد عون " :لم يسبق في محيطنا العالمي أن احتجنا إلى الفهم المتبادل مثل اليوم ،وتظل اللغة هي أداتنا الرئيسية للتعبير والتواصل واإلبداع .وتسر
جامعة  Northeasternأن تدعم هذه المناسبة التي تناصر الكلمة المكتوبة في حوارنا العالمي ،وتعزز التفاهم بين الطالب من كل الثقافات واألمم".
يمثل عام  2017النسخة الرابعة لمسابقة "لغات مختلفة ،عالم واحد" .ففي عام  ،2016شارك أكثر من  9000شخص من  165دولة في المرحلة األولى من المسابقة .وتم اختيار  60طالبًا من  36دولة
يمثلون  54جامعة كفائزين من بين مجموعة من المقاالت يتجاوز عددها  3600مقال .و كان الفائزون ملتحقين بجامعات دولية مرموقة مثل ( University of Pennsylvaniaالواليات المتحدة)،
و( Xi`an International Studies Universityالصين) و) Bologna Universityإيطاليا(.

###

لمزيد من المعلومات واإلرشادات ،يُرجى زيارةManyLanguagesOneWorld.org :
آخر موعد إلرسال المقاالت يوم الخميس  16مارس .2017
الساعة  11:59مسا ًء بالتوقيت الشرقي القياسي.
انضم إلى المحادثة على اإلنترنت باستخدام #MLOW2017

تتمتع  ELS Educational Servicesبخبرة ألكثر من  55عا ًما في إرشاد الطالب الدوليين  -أكثر من  1200000طالب حتى اآلن  -لتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية من
خالل اإلعداد لتعلم اللغة اإلنجليزية ومهارات الدراسة الجامعية .كما تقدم  ELSالمساعدة للطالب الدوليين للتعرف على مؤسسات التعليم العالي وااللتحاق بها في مختلف
دول العالم بما في ذلك أستراليا وكندا والهند وماليزيا والواليات المتحدة.

مبادرة األثر األكاديمي باألمم المتحدة هي إحدى برامج "قسم التوعية بقطاع المعلومات العامة" .وتفتح بابها لجميع مؤسسات التعليم العالي لمنح
الشهادات أو ما يعادلها ،باإلضافة إلى الجهات التي ترتبط مسئولياتها الجوهرية بإجراء البحوث .اإلطار المرجعي األساسي للمبادرة هو:
تقديم مؤسسات تعليم عالي في جميع أنحاء العالم بتعاون متبادل مع األمم المتحدة ،وبين المؤسسات مع بعضها البعض.

توفير آلية لمثل هذه المؤسسات لاللتزام بالمبادئ األساسية التي تقوم عليها والية األمم المتحدة ،وباألخص تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

التي تم إقرارها عالميًا.
العمل كنقطة تواصل هامة لألفكار والمقترحات المتعلقة بوالية األمم المتحدة.

تعزيز المشاركة المباشرة لمؤسسات التعليم العالي في البرامج والمشروعات والمبادرات ذات الصلة بهذه الوالية.

لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارةhttps://academicimpact.un.org/. :

تأسست جامعة  Northeasternعام  ،1898وهي جامعة بحثية عالمية تجريبية ،بُنيت على أعراف من االنخراط في العالم وابتكار
منهج مميز للتعليم واألبحاث .تقدم الجامعة مجموعة شاملة من برامج التعليم الجامعي والدراسات العليا التي تقود إلى درجات علمية تصل
إلى الدكتوراه في تسع كليات وم دارس ،ودرجات علمية متقدمة مختارة في األحرام الجامعية في تشارلوت ونورث كاروالينا وسياتل
وسيليكون فالي وتورونتو .وقد ُمنحت جامعة  Northeasternالمرتبة الثابتة المرتبة  39في فئة الجامعات الوطنية وفقًا إلصدار تقرير
 U.S. News & World Reportلعام .2017
لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارةnortheastern.edu :

