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 2019 لعامالدعوة إلى تقديم ترشيحات لجوائز اليونسكو الدولية لمحو األمية  :املوضوع

 

 إلى الوزراء المسؤولين عن العالقات مع اليونسكو

 

 ،ةالوزير /معايل الوزير

من جوائز  2019لُدفعة عام  ترشيحاتإىل تقدمي للدعوة يف هذا اخلطاب الدوري  أن أتوجه إليكميشرفين 
هذه  قد أُنشئتو  ."والتعدد اللغويمحو األمية " يفهذا العام يتمثل موضوعها اليت  اليونسكو الدولية حملو األمية

 اللتني حتظيان برعاية امللك سيجونغ حملو األمية" - جائزَتي "اليونسكواآلن تضم وهي ، 1967اجلوائز يف عام 
 .حتظى برعاية مجهورية الصني الشعبيةاليت الثالث  كونفوشيوس حملو األمية" - "اليونسكو وجوائز ،مجهورية كوريا

يف والدؤوب اعرتافًا بإسهامهم املتميز  ،حكوميةألفراد وحكومات ومنظمات غري هذه اجلوائز يف كل عام  وُُتنح
 حمو األمية. تعزيز

الرؤية األمية، وكذلك  العام جلوائز اليونسكو الدولية حملوهذا موضوع للرتشيحات أن تراعي مراعاة تامة وينبغي 
األمية"  األم ألغراض التعليم والتدريب يف جمال حمو "تعزيز استخدام اللغة يكل جائزة، وهية احملددة لعاضيو امل

يف املناطق الريفية  الكباراألمية لدى  حموتعزيز األمية، و" امللك سيجونغ حملو - خيص جائزة اليونسكو فيما
كونفوشيوس  - كوخيص جائزة اليونس سّيما لدى النساء والفتيات" فيما والشباب غري امللتحقني باملدارس، وال

 األمية. حملو

النموذج  ملء، حيث يستطيع مقدِّم الطلب موقع على شبكة اإلنرتنت من خاللهلذه اجلوائز  رتشيحاتالم وتقد
  اإللكرتوين املعّد هلذا الغرض عن طريق طلب إنشاء حساب مستخِدم عرب الرابط اإللكرتوين التايل:

www.unesco.org/ilp/account 
األمية هلذا العام.  ويسرين أن أدعو الدول األعضاء يف اليونسكو إىل تقدمي ترشيحات جلوائز اليونسكو الدولية حملو

كونفوشيوس  - جلائزة اليونسكوترشيحات  (3)يزيد على ثالثة  ال وجيوز لكل دولة من الدول األعضاء أن تقّدم ما
األمية، وفقاً للنظام األساسي  امللك سيجونغ حملو - جلائزة اليونسكو (2)يزيد على ترشيحني  ال األمية، وما حملو

 لكّل من هاتني اجلائزتيني. وينبغي تقدمي مجيع الرتشيحات بالتشاور مع اللجنة الوطنية لليونسكو يف بالدكم.
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 في موعد أقصاهباللغة باإلجنليزية أو باللغة الفرنسية  اليونسكو الرتشيحات عرب اإلنرتنتجيب أن تتلقى و 
ليل  منتصف بعدهبذه الطريقة يُنظر يف أي ترشيح تتسلمه اليونسكو  . ولن2019حزيران/يونيو  23
موقعها  ري(، أو بأية طريقة أو وسيلة أخرى غ1)بتوقيت باريس، التوقيت العاملي+ 2019حزيران/يونيو  23

 على شبكة اإلنرتنت.

وترجو اليونسكو أن تتكرموا بنشر هذه الدعوة إىل تقدمي الرتشيحات يف بالدكم على نطاق واسع لدى اجلهات 
األمية، ومنها املؤسسات الرتبوية والتعليمية والتدريبية العامة، واملؤسسات العامة واخلاصة، وسائر  احمللية املعنية مبحو

 األمية. املشاركة يف برامج حمواجلهات املعنية 

األمية وإجراءات تقدمي الرتشيحات  وميكن االّطالع على املزيد من املعلومات بشأن جوائز اليونسكو الدولية حملو
 على شبكة اإلنرتنت: القسم التايل من موقع اليونسكوهبا يف  اخلاصة

http://en.unesco.org/themes/literacy/prizes 

وينبغي إرسال مجيع طلبات االستعالم عن إجراءات تقدمي الرتشيحات إىل أمانة اجلوائز مباشرة )شعبة الشباب 
+، الربيد  59 08 68 45 1 33وحمو األمية وتنمية املهارات، يف قطاع الرتبية يف اليونسكو، اهلاتف: 

 (.literacyprizes@unesco.orgاإللكرتوين: 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
 
 

 أودري أزوالي 
 املديرة العامة لليونسكو 

 املرفقات: 
 نشرة بشأن إجراءات تقدمي الرتشيحات -
 األمية امللك سيجونغ حملو - النظام األساسي جلائزة اليونسكو -
 األمية حملوكونفوشيوس  - النظام األساسي جلائزة اليونسكو -

 
 لليونسكوالوطنية  اللجان إىل: نسخة

 الدائمة لدى اليونسكو الوفود
 مكاتب اليونسكو امليدانية

 ومعاهد الرتبية التابعة لليونسك

http://en.unesco.org/themes/literacy/prizes


 

 إلى الوزراء المسؤولين عن العالقات مع اليونسكو

 

 

en-CL-4268-Form 

Literacy prize 2019_Final.pdf 

fr-CL-4268-Form 

Literacy prize 2019_Final.pdf 


