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  للنشر الفوري

 
 

 في لبنان ضمن التصفية النهائية لجائزة التعددية العالمية للتطوير والمساعدةاختيار مؤسسة سوا
 

 في اليوم العالمي لالجئين، المركز العالمي للتعددية يعلن منظمة داعمة لالجئين السوريين كمرشح قوي لنيل جائزة مرموقة 
 

مركز العالمي التقديًرا لإلنجازات المتميزة في دعم المجتمعات الشمولية حول العالم ، أعلن- 2017يونيو،  20 -نيويورك 

، وهو منظمة تعليمية وبحثية عالمية أسسها صاحب السمو أغا خان وحكومة كندا، عن المرشحين العشرة الذين بلغوا للتعددية

يونيو، اختيرت مؤسسة  20. وأثناء االحتفال باليوم العالمي لالجئين في 2017الدور النهائي لجائزة التعددية العالمية لعام 

ضمن المرشحين للدور النهائي للجائزة االفتتاحية لهذا العام، تقديًرا لجهودها مع الالجئين السوريين  سوا للتطوير والمساعدة

 والمجتمع المضيف في لبنان. 

 

عالم تشرذم على مستوى اليقول السيد جون ماكني األمين العام للمركز العالمي للتعددية "إننا نشهد مجتمعات يتزايد فيها ال

بأسره. ومن هذا المنطلق تبرز األهمية القصوى لقيم االحترام وقبول اآلخر أيًا كانت االختالفات. إن األعمال التي قدمها 

العشرة متسابقين الذين بلغوا الدور النهائي لجائزة التعددية العالمية، فضاًل عما قدمه بقية المرشحين، هو خير شاهد على ما 

 ن إنجازه عندما نضع مبدأ التعددية موضع التنفيذ". يمك

 

هذا وقد اختير المرشحين للدور النهائي من قبل لجنة التحكيم الدولية للجائزة برئاسة المحترم جو كالرك، رئيس وزراء كندا 

من  200عن حيث تألفت اللجنة من خمسة أعضاء مستقلين من مختلف المجاالت. وقد استعرضت اللجنة ما يزيد  األسبق

دولة. وبعد الدراسة المستفيضة، تم اختيار المرشحين للدور النهائي تقديًرا لعملهم االستثنائي واإلبداعي في  43المرشحين من 

 دعم قيمة احترام االختالف والتنوع. 

 

وكان التميز األكبر من نصيب منظمة سوا للتطوير والمساعدة، التي يقودها مجموعة من الشباب، نظًرا للعمل مع الالجئين 

السوريين في لبنان لتحقيق التناغم بينهم وبين المجتمعات المضيفة. وتعمل منظمة سوا بالتعاون مع المدارس والجامعات لدعم 

في أن المتطوعين العاملين ضمن برامج المنظمة هم مثال يحتذى على صعيد المجتمع قيم تقبل اآلخر والتسامح. وال شك 

 التعددي والمتنوع. 
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فجميع البرامج والمبادرات التي تقدمها سوا نابعة من الالجئين أنفسهم، وهم أيًضا من ينفذونها، األمر الذي يسمح لهم بتحديد 

 لها بأنجع الطرق الممكنة.المشاكل األكثر أهمية بالنسبة لهم والعمل على ح

 

سيتم تكريم ثالثة فائزين من بين العشرة مرشحين الذين بلغوا الدور النهائي، وذلك في الحفل االفتتاحي لجائزة التعددية 

دوالر في سبيل دعم  50,000في أوتاوا بكندا. سوف يتلقى كل فائز مبلغ  2017العالمية، والذي سيعقد في خريف عام 

 ة. الجهود المبذول

 

 معلومات حول المركز العالمي للتعددية 

المركز العالمي للتعددية هو منظمة خيرية مستقلة أسسها صاحب السمو أغا خان بالشراكة مع حكومة كندا. وقد تأسس هذا 

م المركز، مستلهًما تجربة كندا بوصفها بلد متنوع ويسع الجميع، ليدعم سبل التعاطي اإليجابي مع تحديات العيش في سال

 واإلنجاز في مجتمعات متنوعة. 

 
 أعضاء لجنة تحكيم الجائزة

 المحترم جو كالرك، رئيس وزراء ووزير خارجية كندا األسبق )رئيس اللجنة( -

دانتي كابوتو )األرجنتين(، عضو مجلس الجمعية الدائمة لحقوق اإلنسان باألرجنتين؛ ووزير خارجية األرجنتين  -

 األسبق 

(، المستشار الخاص لوزير الحد من الفقر والرعاية االجتماعية في ناميبيا؛ والمبعوث السابق بينسي جاواناس )ناميبيا -

 بشأن القضايا االجتماعية في اجتماع رؤساء وحكومات االتحاد األفريقي 

 ناهيد نينشي )كندا(، عمدة كالجاري -

عة ية بشركة فيفيندي، وهي مجموباسكال ثوميري )فرنسا(، نائب الرئيس السابق ورئيس لجنة المسؤولية االجتماع -

 صناعية عالمية متكاملة تعمل في مجال اإلعالم والمحتوى 
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