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إرشادات تقديم الجائزة لعام 2021

تحتفل جائزة التعددية العاملية “The Global Pluralism Award” )“الجائزة”( وتدعم الجهود واإلنجازات التي 

تعزز التعددية. ُتنح الجائزة كل سنتني لألفراد واملنظامت والهيئات الحكومية والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص، من جميع 

أنحاء العامل، الذين يظهرون إنجازاً استثنائياً ومستداماً يف بناء مجتمعات أكرث شمولية يكون فيها التنوع البرشي محمياً وقيامً.

“The Global Centre for Pluralism” )“املركز”( تأسس  للتعددية  العاملي  الجائزة عبارة عن برنامج للمركز  إن 

يف مدينة أوتاوا يف كندا من قبل صاحب السمو اآلغا خان بالرشاكة مع حكومة كندا، ويعترب املركز مؤسسة غري ربحية مستقلة 

تعمل كمنصة عاملية للتحليل املقارن والتعليم والحوار حول الخيارات واإلجراءات التي تساهم يف تقدم التعددية والحفاظ عليها.
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الجائزة
املتمثلة مببلغ إجاميل قدره 150,000$  الجائزة  فائزين  ثالثة   سيتشارك 

النقدية الجائزة  تقسيم  سيتم  كندي(.  دوالر  ألف  وخمسني  )مئة 
بالتساوي بني الفائزين الثالثة )50,000 دوالر كندي لكل منهم(.1

يف أواخر عام 2021، سيتم دعوة كل من الفائزين الثالثة بالجوائز وما يصل إىل 

سبعة من املشاركني املكرمني رشفياً أو مندوبيهم لحضور حفل توزيع الجوائز.

عىل  بالجوائز  الفائزين  مع  املركز  سيعمل  املالية،  الجائزة  إىل  باإلضافة 

2022. وقد يشمل ذلك  العيني واملشاركة يف عام  تطوير برنامج للدعم 

دعم االتصاالت، وفرص املشاركة يف األنشطة البحثية والتعليمية للمركز، 

واإلقامة/التدريب الداخيل يف املركز، وإدراجها يف مبادرات املركز املرتبطة

بالتعليم والتدريب يف مجال التعددية وما إىل ذلك.

1 انظر الرشوط واألحكام 

)Karl Schlamminger( مم تثال الجائزة الراحل كارل شالمينغر
Patrick Doyle© 
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معايري األهلية
يحق للمرشحني من أي بلد املشاركة، مبا يف ذلك:

 •   األفراد )مثل الفنانني والصحفيني واألكادمييني وواضعي 

     السياسات وصانعي األفالم وما إىل ذلك(؛

 •   منظامت املجتمع املدين )مثل الجمعيات املهنية واملنظامت 

      الدينية والنقابات العاملية واملؤسسات البحثية أو التعليمية 

      غري الربحية ومجموعات املجتمع املحيل واملنظامت غري 

     الحكومية واملؤسسات ومراكز الفكر، وما إىل ذلك(؛

•   املؤسسات االجتامعية؛

•   الرشكات )العامة أو الخاصة(؛

•   مؤسسات التعليم واألبحاث والسياسة )العامة أو الخاصة(؛

 •   الفروع املحلية أو التابعة للبلديات أو الفروع اإلقليمية أو 

     الفيدرالية والوطنية أو الوكاالت الحكومية.

يجب عىل املرشحني تلبية املتطلبات التالية:

 •   يجب أن يكون املرشحون عىل قيد الحياة. ال ميكن منح الجائزة 

    بعد وفاة املرشح.

 •   يجب أال يكون املرشحون لجائزة 2021 قد قدموا طلباً عىل   

    التوايل يف كل من دوريت الجائزة األخريتني )2017 و 2019(.

 •   أال يكون املرشحون قد حصلوا من قبل عىل جائزة التعددية 

    العاملية أو عىل تكريم رشيف.

 •   يجب أال يكون املرشحون وكالة أو موظف أو مرشوع مؤسيس 

     ألي من الرشكاء املؤسسني للمركز، أي حكومة كندا وشبكة اآلغا 

     خان للتنمية. وعىل الرغم من ذلك، يحق للمنظامت املستفيدة 

    أو الرشيكة للمنظامت املذكورة أعاله املشاركة.

 •   يجب أال يكون املرشحون، أعضاء يف لجنة التحكيم أو املجلس  

     اإلداري للمركز أو موظفيه أو مدير فخري للمركز أو عضو 

     سابق يف لجنة التحكيم أو مستشار، يتقاضون أجراً من املركز 

     خالل الرتشيح. كام اليحق املشاركة ألي طرف تربطه عالقة وثيقة 

     باملنظامت التي ميلكها أو يديرها أعضاء لجنة التحكيم وأعضاء 

     مجلس إدارة املركز واملديرالفخري للمركز وأعضاء لجنة التحكيم 

    السابقني واملوظفني.

 •   ال ينبغي للمرشحني لهذه الجائزة أن يكونوا متهمني أو مدانني 

     بارتكاب جرائم عنف أو إرهاب أو غري ذلك من األنشطة 

    اإلجرامية؛ أو لديهم وجهات نظر متطرفة علنياً.

http://award.pluralism.ca
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Katie O’Brian©Patrick Doyle©Cecile Genest©

معايري االختيار
ستقوم لجنة تحكيم دولية مستقلة من الخرباء بتقييم طلبات التقديم مستخدمني املعايري التالية:

الصلة بالتعددية
التعددية.  ومتواصالً يف  استثنائياً  أن يظهروا إسهاماً  املرشحني  يتعني عىل 

االختالفات  احرتام  أخالقيات  بأنها  “التعددية”  مصطلح  املركز  ويعرّف 

أساس  عىل  وتقوم  للتنوع  إيجابية  استجابة  التعددية  تعترب  البرشية. 

االعرتاف باآلخر واالحرتام املتبادل. تأيت التعددية من القرارات اليومية التي 

تتخذها املؤسسات الحكومية ومنظامت املجتمع املدين واألفراد لالعرتاف 

باالختالفات البرشية وتقديرها. ويكمن هدف التعددية يف االنتامء، حيث 

أنه يف املجتمعات التعددية يتم اتخاذ خيارات لضامن املشاركة الكاملة 

لجميع الناس يف الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية. يصبح 

امليول  أو  الجنس  النظر عن  - بغض  املجتمع  يف  مهامً  كل شخص عضواً 

أو  اإلثنية  أو  العرقية  االختالفات  أو  املقدرة  أو  الجنسية  أو  الجنسية 

الدينية أو الثقافية.

يروج للمجتمعات الشاملة من قبل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة 

من مختلف التخصصات مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، اإلصالح 

االجتامعي  والتامسك  الدميقراطية  وتعزيز  اإلنسان  وحقوق  القانوين 

والهجرة  السالم  وبناء  النزاعات  وحل  العرقية  والعالقات  والتعليم 

واالندماج وما إىل ذلك.

بالجوائز  والفائزين  و2019   2017 بجائزة  الفائزين  حول  املزيد  ملعرفة 

الرشفية، يرجى زيارة موقعنا عىل االنرتنت عىل العنوان التايل:

./award.pluralism.ca

http://award.pluralism.ca
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©Welcoming America©Wapikoni

التأثري
ألنشطة  املبارشة  النتائج  عىل  التحكيم  لجنة  سرتكز  التأثري،  قياس  عند 

املرشح نهج  أو  مبادرات  أو  أنشطة  تربز  أن  يجب  املنظمة.   أو  الفرد 

ماييل:

•   اتصال منطقي واضح بنتائج التعددية.

 •   التقدم املحرز يف تحسني إدراج أفراد أو مجموعات متنوعة يف 

      االقتصاد واملجتمع والثقافة والسياسة والخدمات الصحية وقطاع 

      التعليم، وما إىل ذلك.

•   احتامل كبري لالستدامة عىل املدى الطويل.

املصداقية
التزموا من خالل أنشطتهم بطريقة  يتعني عىل املرشحني أن يثبتوا أنهم 

واملجتمع  االقتصاد  يف  األفراد  مختلف  إلدراج  ومستدامة  استثنائية 

والثقافة والسياسة والخدمات الصحية وقطاع التعليم، وما إىل ذلك:

 •   يف حالة التقديم كمؤسسة، يجب أن يتبنى املرشحون سياسات 

      ومامرسات املساواة والتنوع عىل النحو املبني يف سياسات املوارد 

     البرشية وتكوين موظفيهم وعضويتهم وأنشطتهم.

 •   يف حالة التقديم كأفراد، يجب أن يكون املرشحون قد دافعوا عن 

     مبادئ التعددية وأيدوها يف حياتهم املهنية والشخصية.

http://award.pluralism.ca
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20202021

الجدول الزمني

30 حزيران/يونيو 2020

إغالق عملية تقديم الطلبات

 سيتم قبول الطلبات حتى الساعة

الخامسة مساًء بالتوقيت الرشقي

متوز/يوليو - كانون االول/ديسمرب 2020

أيار/مايو – كانون األول/ديسمرب

تقوم األمانة العامة للمركز مبراجعة ومعالجة 

وفحص الطلبات التي تم استالمها. وقد يطلب 

من بعض املرشحني تقديم وثائق إضافية.

شباط/فرباير 2021

اجتامع لجنة التحكيم

تقوم لجنة تحكيم دولية مستقلة من الخرباء 

مبراجعة الطلبات املقدمة واختيار قامئة 

مخترصة، يتم إخطار املرشحني غري الناجحني.

آذار/مارس- أيار/مايو 2021

لقاءات شخصية مع املرشحني املذكورين 

بالقامئة املخترصة

من باب الحرص الواجب، يجوز لألمانة العامة 

للمركز بزيارة بعض املرشحني الذين تم 

إدراجهم يف القامئة املخترصة شخصياً. سيتم 

االتفاق مسبقاً عىل نطاق وتاريخ وطول الزيارة 

مع املرشحني.

حزيران/يونيو 2021

قرار لجنة التحكيم النهايئ

 يتم اختيار الفائزين بالجوائز الرئيسية

 والجوائز الرشفية وإخطارهم.

أيلول/سيبتمرب 2021

اإلعالن العام عن الفائزين بالجوائز

 ستتم إقامة مؤترات صحفية 

محلية، وبغرض التوعية، الحقاً.

أواخر عام 2021

حفل توزيع الجوائز

تقدم الجائزة يف أوتاوا بكندا.

http://award.pluralism.ca
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عملية تقديم الطلبات 

يتم قبول الطلبات من قبل مقرتحي 

حني أو من املرَشحني مبارشًة.  املرشِّ

لن تعتمد لجنة التحكيم يف قرارها عىل نوع

تقديم الطلب. 

ويأسف املركز لعدم قبول الطلبات إال باللغة 

االنكليزية والفرنسية ألنهام اللغتان الوحيدتان 

املشرتكتان بني أعضاء لجنة التحكيم.

تبدأ عملية تقديم الطلبات يف 3 آذار/مارس 2020 

وتنتهي يف 30 حزيران/يونيو 2020 الساعة

5 مساًء بالتوقيت الرشقي. 

يجب إكامل جميع الطلبات وإرسالها عرب اإلنرتنت 

./award.pluralism.ca عىل العنوان

ح لتقديم من قبل املرَشحتقديم الطلب من قبل املرشِّ

الخطوة 1:

ح معلومات أساسية عن نفسه  يقدم املرشِّ

ح واحد تسمية  وعن املرَشح. ميكن ملرشِّ

مرَشحني متعددين.

الخطوة 2:

يخطر املركز املرَشح برتشيحه. ويقوم املرَشح 

بإكامل “منوذج املرَشح”.

الخطوة 3:

املرَشح مسؤول عن تقديم االستامرة 

 املكتملة قبل املوعد النهايئ 

30 حزيران/يونيو 2020 يف الساعة 

الخامسة مساًء بالتوقيت الرشقي.

الخطوة 4:

ح واملرَشح رسالة تأكيد  يتلقى كل من املرشِّ

بالربيد اإللكرتوين.

الخطوة 1:

ينشئ املرَشح ملف شخيص عرب اإلنرتنت 

ويكمل “منوذج املرَشح”.

الخطوة 2:

املرَشح مسؤول عن تقديم االستامرة 

 املكتملة قبل املوعد النهايئ 

30 حزيران/يونيو 2020 يف الساعة 

الخامسة مساًء بالتوقيت الرشقي.

الخطوة 3:

يتلقى املرَشح رسالة تأكيد بالربيد اإللكرتوين.

للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بنا عىل: 
.award@pluralism.ca

http://award.pluralism.ca
http://award.pluralism.ca
http://award.pluralism.ca
mailto:award%40pluralism.ca?subject=


7  award.pluralism.ca

 —”Global Centre for Pluralism”sاملركز العاملي للتعددية
إرشادات تقديم الجائزة لعام 2021

الرشوط واألحكام
للتعددية  العاملي  املركز  إىل  املقدمة  الشخصية  البيانات  جميع  ستبقى 

)املركز( رسية. وباستكامل طلب التقديم، يوافق املرَشح عىل نرش اسمه 

املوقع  املقدمة عىل  املواد  من  وغريها  وعنوانها  املشاركة  املنظمة  واسم 

اإللكرتوين للمركز والجائزة، وعىل أي وسائل إعالم موجودة اآلن أو سيتم 

املركز  املرشحون  مينح  املركز.  أغراض  من  غرض  ألي  بعد  فيام  تطويرها 

الحق يف نرش منتجات منحة الجائزة من خالل أنشطة التوعية واألنشطة 

التعليمية يف كندا والعامل.

املشاركني  من  سبعة  إىل  يصل  وما  بالجوائز  فائزين  ثالثة  دعوة  سيتم 

سيتم   .2021 عام  أواخر  الجوائز  توزيع  حفل  لحضور  رشفياً  املكرمني 

تغطية جميع التكاليف، مبا يف ذلك تذاكر الطريان عىل الدرجة السياحية 

واملشاركني  بالجائزة  الثالثة  الفائزين  من  لكل  اليومي  والبدل  والسكن 

املكرمني رشفياً أو مندوبيهم.

دوالر   50,000 بقيمة  نقدية  جائزة  عىل  بالجوائز  الفائزون  سيحصل 

كندي. للحصول عىل الجائزة النقدية، يجب أن يكون الفائزون بالجائزة 

سياسات  مع  تاشياً  املركز  مع  تعاقدي  اتفاق  يف  للدخول  استعداد  عىل 

تحكم  التي   )Canada Revenue Agency( الكندية  اإليرادات  وكالة 

يجب   .)Income Tax Act( الدخل  وقانون رضيبة  الخريية  الجمعيات 

استخدام أموال الجائزة يف األنشطة الخريية و قد تكون هناك حاجة إىل 

تقديم مزيد من الوثائق، مبا يف ذلك امليزانية وإثبات الوضع القانوين يف 

بلد اإلقامة واألعامل.

يحتفظ املركز بالحق يف عدم اختيار أي مرشح أو إلغاء الجائزة ألي سبب 

أو  الجائزة  إلغاء  أي مسؤولية عن  املركز  يتحمل  كان. وال  أي وقت  ويف 

عن عدم تلقي أي شخص إخطاراً فعلياً بإلغاء الجائزة.

http://award.pluralism.ca

