
 
 

 من أجل النشر الفوري

تقديم ترشيحاتهم إلىالرواد العالميين في مجال اإلدماج واحترام التنوع  حالياتدعو جائزة التعددية العالمية   

 المشاركة في. أطلق المركز العالمي للتعددية دعوة على الصعيد العالمي لتقديم الترشيحات من أجل 2018مارس  6 ، كندا ، أوتاوى

 الجائزة العالمية للتعددية من طرف األشخاص أو المنظمات التي تدافع عن احترام التنوع عبر إنجازاتها البارزة. 

ة بالتجديد في إنشاء المجتمعات والجاليات التي يتم بداخلها احترام مبادئ التنوع.يساهم الفائزون بالجائزة بأعمالهم المؤثرة والمتسم  

تضع ترشيحاتها للحصول على جائزة  أنيمكن لألفراد والشركات واألكادميين والمجتمع المدني والهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم 

.2018أبريل  / نيسان 30وذلك إلى غاية  التالي التعددية عبر الرابط األلكتروني  
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. سوف يتلقى كل رئيس الوزراء الكندي السابقسيتم انتقاء ثالثة فائزين من طرف هيئة تحكيم عالمية مستقلة يرأسها السيد جون كالرك 

لهم في مجال دعم التعددية. ويمكن تقديم مساعدة عينية إضافية تضم تعاقدات لمواصلة عم ذلكفائز مبلغ قيمته خمسون ألف دوالر كندي و

في المقر الدولي للمركز العلمي  2019مع البلدان المستفيدة من أجل التعريف بإنجازاتها على الصعيد العالمي. سوف تقدم الجائزة لسنة 

 للتعددية في أوتاوا بكندا.

في المجتمعات عبر مختلف أرجاء العالم.  التهميشيكون صعبا على أوالئك الذين يعالجون مشاكل  " تحتفل الجائزة بالعمل الذي غالبا ما

األمين ويسعى هؤالء القادة الملهمون إلى تغيير العقليات والروايات السلبية والتي غالبا ما تشكل عائقا أمام تحقيق التنوع. يقول جون ماكني 

م الملفت يكمن في معالجة االختالفات كمكتسبات بدال من معالجتها كالتزامات ويدعمون بشكل العام للمركز العلمي للتعددية "إن عمله

فيه مختلف المجتمعات" . تزدهراالختالفات و تثمينمباشر رؤية المركز العالمي للتعددية المتمثلة في عالم يتم فيه   

بلدا. وينتمي المتأهلون إلى مختلف القطاعات كقطاع  43مذكرة من وخالل سنتها األولى توصلت جائزة التعددية العالمية بأكثر من  مئتان 

حقوق اإلنسان والوساطة في النزاعات وحقوق السكان األصليين للولوج إلى التكنولوجيا وذلك من خالل انخراطهم في مجموعة واسعة من 

مات أو المؤسسات أو الهيئات الغير قابلة للربح بل تهم المهن والمجاالت التطبيقية وتؤكد الجائزة أن مسؤولية التعددية ال تخص فقط الحكو

 المجتمع ككل.

تعتبر جائزة التعددية العالمية مبادرة من طرف المركز العالمي للتعددية الذي تم تأسيسه من طرف صاحب السمو األغا خان بشراكة مع 

يجابية من أجل العيش بسالم في مجتمعات متنوعة.كندا حيث تم أنشاء المركز لفهم دينامية التعددية وتعزيز الردود اإل حكومة  

 ويتم قبول الترشيحات لنيل الجائزة اآلن عبر الرابط التالي:
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االتصال ب:لطلب المعلومات المتعلقة بوسائل اإلعالم المرجو   

 كالينا إيلواند،

، التواصل والعالقات العامة، بالمركز العالمي للتعددية.مديرة  

media@pluralism.ca 
+1-613-688-0137 

https://award.pluralism.ca/
https://award.pluralism.ca/nominate-online/
mailto:media@pluralism.ca

