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بمكافأة منظمة  (GLOBAL CENTRE FOR PLURALISM)قام المركز العالمي للتعددية 

 (SAWA FOR DEVELOPMENT AND AID)"سوا من أجل التنمية والمساعدة" 

  2017بتسمية فخرية لجائزة التعددية العالمية لسنة 
  

 يتزعمها شباب لجهودها الرامية إلى مساعدة وإغاثة الالجئين السوريينالمنظمة الدولية تعترف بالمنظمة اللبنانية التي 

  

 اللبنانية، والمساعدة""سوا من أجل التنمية  قامت المنظمة التي يقودها شباب لبنانيون، وهي 3 2017أكتوبر/تشرين األول،  20 -أوتاوا 

م، هبتنفيذ أنشطتها المرتبطة بالالجئين السوريين بنجاح، والتي لم تتمثل في تقديم الدعم اإلنساني فقط، بل أيضا في بناء قدراتهم ومؤهالت

، وهي منظمة دولية للبحث العلمي والتربية والتعليم تسعى المركز العالمي للتعددية بصفتهم مساهمين في مجتمعهم الجديد. وقد اعترف

(، كما قام بمكافأتها SDAIDلتفعيل وتحفيز احترام التنوع والتعددية في جميع أنحاء العالم، بمنظمة "سوا من أجل التنمية والمساعدة" )

 . 2017لجائزة التعددية العالمية لسنة  بتسمية فخرية

  

، "عندما يدخل الالجئون مجتمع جديد، يواجهون العديد من التحديات السيد جون ماكني األمين العام للمركز العالمي للتعددية وقال 

تجاوز عمل منظمة "سوا من أجل التنمية والمساعدة" مجرد تقديم الدعم اإلنساني األساسي المتمثل في الغذاء والمأوى. الجديدة". "وي

ويساعد عملهم على الحد من التوترات بين المجتمع المضيف والالجئين، كما يوفر فرص التعليم والعمل حتى يتمكن الالجئون من 

 ع".المشاركة النشطة والفعالة في المجتم

  

. اتقدم منظمة "سوا من أجل التنمية والمساعدة" نظام مساعدة وإغاثة متعدد األوجه لالجئين السوريين في لبنان، وفي المملكة المتحدة حالي

مخيما لتقديم المأوى آلالف الالجئين، بل  16وال توفر "سوا من أجل التنمية والمساعدة" مساعدات إنسانية إعتيادية فحسب، من خالل 

وفر المنظمة المذكورة أيضا برامج تعليمية وسبل كسب العيش لمساعدة الالجئين على أن يصبحوا مستقلين ماليا. وتقوم منظمة "سوا من ت

طفل يوميا، في حين تقوم أيضا  4000أجل التنمية والمساعدة"، التي يقودها المتطوعون السوريون واللبنانيون، بتوفير األغذية ألكثر من 

ريب األطفال السوريين على االستعداد للموسم الدراسي في لبنان من خالل مركزهم التعليمي. كما تشمل "سوا من أجل التنمية بتكوين وتد

الجئا في أي توقيت معين. ويتولى الالجئون مهام تحديد  50والمساعدة" برنامج "النقد مقابل العمل" ضمن برامجها، حيث توظف حوالي 

امج المتعلقة بمنظمة "سوا من أجل التنمية والمساعدة". وهذا من شأنه أن يضمن توجيه عملها إلى القضايا وتنفيذ وتصميم جميع البر

 األكثر أهمية.

 

سيعترف المركز العالمي للتعددية، الذي تم تأسيسه من قبل صاحب السمو اآلغا خان والحكومة الكندية، بمنظمة "سوا من أجل التنمية 

تسميات فخرية أخرى وثالثة فائزين، وهم دانيال ويب من أستراليا، أليس وايريمو نديريتو من كينيا، ولينر  والمساعدة"، إلى جانب ستة

 . 2017نوفمبر/تشرين الثاني  15باالسيوس أسبريال من كولومبيا، على التزامهم ببناء مجتمعات أكثر إدماج، بتاريخ 

  

 معلومات حول المركز العالمي للتعددية

http://www.sdaid.org/
http://www.sdaid.org/
http://www.sdaid.org/
http://www.pluralism.ca/en/
http://www.pluralism.ca/en/
http://www.pluralism.ca/en/
http://www.pluralism.ca/en/
http://award.pluralism.ca/
http://award.pluralism.ca/
http://award.pluralism.ca/


كز العالمي للتعددية في أوتاوا من قبل صاحب السمو اآلغا خان في شراكة مع حكومة كندا. ويعد المركز العالمي للتعددية تم تأسيس المر

منظمة خيرية مستقلة. وقد أنشئ المركز، الذي يستمد وحيه من تجربة كندا كدولة تنفرد بالتنوع وإدماج الغير، من أجل تحديد وتقديم 

 حدي الذي يكمن في العيش بسالم وإنتاجية في إطار مجتمعات متنوعة ومختلفة.االستجابات اإليجابية للت

  

  

### 

  

 الفائزون بالجائزة:

 لينر باالسيوس أسبريال، عضو لجنة الدفاع عن حقوق ضحايا بوخايا، كولومبيا 

 أليس وايريمو نديريتو، مركز الحوار اإلنساني، كينيا

 بحقوق اإلنسان، أستراليادانيال ويب، مركز القوانين الخاصة 

  

 التسميات الفخرية:

 إي تي دي كوارت موند، فرنسا

 بي أنوذر الب، إسبانيا

 مؤسسة كونستروير، بوليفيا

 هاند تالك، البرازيل

 سوا من أجل التنمية والمساعدة، لبنان

 وابيكوني موبايل، كندا

 ويلكومينج أميريكا، الواليات المتحدة

  

 


