
  

 

   
 األمم املتحدة تدعو إىل تقدمي الرتشيحات جلائزة نيلسون مانديال  

  
    

 
تعلن األمم املتحدة عن فتح ابب الرتشيح للحصول على جائزة األمم املتحدة لنيلسون روليهالال  

 . 2020مانديال لعام 
للتنوي   2014واجلائزة املذكورة هي جائزة أنشأأا ا اجليعيا العاما لممم املتحدة ح يزينانويوني   

ابإلجنازات اليت يققها أولئك الذين يكنسأأأأأأأأأأون ييا م ندما اإلنسأأأأأأأأأأانيا ابلرتوي  ملقا أأأأأأأأأأد األمم املتحدة 
رث  النائع القائم على املصأأأأأأأأأأأأا ا ومبادئها، ولاليتفاء ح الوقت ذات  حبياة نيلسأأأأأأأأأأأأون مانديال إ  العاديا و 

 واالنتقال السياسي والتحول االجتياعي و جالهليا.
ويصأأأأأأألت عليها شأأأأأأأنصأأأأأأأيتان منموقتان تقدينا   2015وقد ُمنحت اجلائزة للينة األوىل ح عام  

 إلسأأهاما يا :اا السأأيدة هيلينا ندومي من يميبيا، وهي ةبيبا عيون كنسأأت ييا ا العيليا ملعاجلا العيى
وأمناض العيون، سأأأواء ح يميبيا أو ح أرجاء العال الناميا والنئيل السأأأاتغ لل تخال، فناما السأأأيد جور  

 ف يندو تنانكو سامبايو، وهو من قادة الكفاح من أجل استعادة الدميقناةيا ح وةن .
 .2020شباطوف اين  28يىت  2020وسُتقبل الرتشيحات للجائزة املينويا ح عام  
 متنح اجلائزة منة كل مخل سنوات لشنصني، أيد:ا أنثى واآلخن ذكن.و  
وتقوم ابختيار الفائزين جلنٌا اتتعا لممم املتحدة ينأسأأأأأأأأها رئيل اجليعيا العاما وتعأأأأأأأأم  ثلني عن  

سأأأأأأأأأأأأأأت دول أععأأأأأأأأأأأأأأاء، منهم  ثلون عن كل من ابيوعات اإلقليييا انيل و ثل للبعثا الدائيا جلنوب 
مم املتحدة، ومخسأأأأأا أشأأأأأناي ابرزين يعينون كاععأأأأأاء للجنا حبكم املنصأأأأأ . وتقد م  دارُة أفنيقيا لدى األ

 األمم املتحدة للتوا ل العاملي خدماِت األمانا للجنا املذكورة.
، وسأأأأأأأأأُتعقد مناسأأأأأأأأأم منح اجلائزة ح 2020ومن املتوقع أن يعَلن امسا الفائز والفائزة ح أايرومايو  

 متوزويولي . 18ك خالل االيتفال ابليوم الدويل لنيلسون مانديال املوافغ مقن األمم املتحدة تنيويور 
  وملزيد من املعلومات، ينجى زايرة املوقع التايلا 
 https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_prize.shtml 
 .mandelaprize@un.orgأو مناسلا ال يد اإللكرتوين التايلا  

 وميكن االةالع على معلومات مفصلا عن ةنائغ تقدمي الرتشيحات ح الناتط التايلا  
 https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_prize_2020.shtml 

https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_prize.shtml
mailto:mandelaprize@un.org
https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_prize_2020.shtml


 

 

 

، 2020شأأأأأأأأأأأباطوف اين  28وتُقد م الرتشأأأأأأأأأأأيحات  يدى اللختني اإلنكليزيا أو الفننسأأأأأأأأأأأيا يىت  
 http://bit.ly/2OSPg7v]للخأأأا اإلنكليزيأأأا  أو  http://bit.ly/2oYYt3Mوُُتيأأأل على الناتاني التأأأالينيا 

 .]للخا الفننسيا 
 MandelaDay#و  MandelaPrize#للتوا أأأأأأأأأأل على يسأأأأأأأأأأاابت التوا أأأأأأأأأأل االجتياعي، ان نا  

 يوم_مانديال(#)
 هنايا النص 

 
 معلومات أساسية:  

، جأأأائزٌة شأأأأأأأأأأأأأأأنفيأأأا مُتنح كأأأل مخل سأأأأأأأأأأأأأأأنوات تقأأأدينا ل جنأأأازات 2015تقأأأد م، اتتأأأداء من عأأأام  
واإلسأأأأأأأأأأأأأأأهأأأامأأأات البأأأارزة لفأأأائزين اثنني، أيأأأد:أأأا أنثى واآلخن ذكن، يتم اختيأأأار:أأأا من مناقتني جخنافيتني 

 خمتلفتني.
(، واعتُيأأد ن أأامهأأا 2014يزينانويونيأأ   6) 275و68وقأأد أُنشأأأأأأأأأأأأأأأئأأت اجلأأائزة  وجأأ  القنار  

 (.2015نيسانوأتنيل  2) 269و69األساسي ابلقنار 
ائز لويا حمفور عليها تنوي  وهي جتس د روح التواضع اليت اتسم هبا نيلسون مانديال،  ذ مُينح كل ف 

 مالئم وعبارة مقتبسا ذات  لا. 
 وجيوز تلقي تنشيحات خايا للجائزة من اجلهات التالياا  
يكومات الدول األععأأأأأأأأأأأأأأأاء ح األمم املتحدة والدول اليت هلا منكز املناق  لدى األمم  (1) 
دائيا لليشأأأأأأأأأاركا تصأأأأأأأأأفا مناق  ح ( الكيايت واملن يات ا كوميا الدوليا اليت تلقت دعوة 2املتحدةا )

( مؤسأأأسأأأات التعليم العايل، ال سأأأييا 3)دورات وأعيال اجليعيا العاما وابلل االقتصأأأادا واالجتياعيا 
اجلامعات وسائن املنشآت التعليييا، اليت تقدم تنيجما  تعليييا  فوق التعليم الثانوا ومتنح شهادات للينيلا 

أو معتيدة تو أأفها مؤسأأسأأات للتعليم العايل من قبل السأألاات املنتصأأا وتعد الثانويا واليت تكون جمازة و
ح الدول األععأأأأأأأأأاء، فعأأأأأأأأأال عن مناكز ومعاهد البحد املسأأأأأأأأأتقلا املكنسأأأأأأأأأا ندما اإلنسأأأأأأأأأانيا، والرتوي  

( املن يات إ  ا كوميا ذات املنكز االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأارا 4لليصأأأأأأأأا ا والوام االجتياعي، والتنييا ابتيعياا )
 ( الفائزون ابجلائزة، ما ل يكونوا أععاء ياليني ح اللجنا.5االقتصادا واالجتياعيا ) لدى ابلل
للحصأأأأأأأول على مزيد من املعلومات وتقدمي الالبات املتعلقا توسأأأأأأأائط اإلعالم، ينجى االتصأأأأأأأال  

ايلا ابلسأأأأأأأأيدة جوليا هاإل، مو فا شأأأأأأأأؤون اإلعالم  دارة األمم املتحدة للتوا أأأأأأأأل العاملي على اهلات  الت
 .hagl@un.org، أو ال يد اإللكرتوين التايلا 963-0943 212 1+

 

http://bit.ly/2oYYt3M
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