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 The Global“عن الفائزین بجوائز التعددیة العالمیة  ”The Global Centre for Pluralism“المركز العالمي للتعددیة  یعلن
Pluralism Awards”  2019لعام. 

 
" Center for Social Integrity" (غانا)، مركز النزاھة االجتماعیة "Deborah Ahenkoraدیبورا أھنكورا  بكل مناعترف المركز 

 ً (البوسنة والھرسك وكرواتیا   ”Learning history that is not yet history“بعد" (میانمار)، فریق "تعلم التاریخ الذي لیس تاریخا
 .الندماج في جمیع أنحاء العالمعلى ا یشجعونن یقادة بارزك، ومونتینیغرو وصربیا)

 
عن  “The Global Centre for Pluralism”المركز العالمي للتعددیة أعلن الیوم  - 2019 تشرین األول 15 -أوتاوا، كندا 

 Deborahدیبورا أھنكورا ": 2019لعام  ”The Global Pluralism Awards“ بجوائز التعددیة العالمیةالفائزین الثالثة 
Ahenkora "– مركز النزاھة االجتماعیة  ؛للنور قصص األطفال األفارقةحیث تخرج  في غانا وناشرة كتبشابة  رائدة اجتماعیة ھي

"Center for Social Integrity" -  في میانمار المھارات والصوت لیكونوا  بالنزاعمنظمة تقدم للشباب من المناطق المتأثرة
ً بعد"المتداخلة الجاریة في البلد؛ و النزاعات الكثیرة في خضملتغییر لقادة   Learning“فریق "تعلم التاریخ الذي لیس تاریخا

history that is not yet history”  -  نھج جدید  رائدة فيفي البلقان  واالختصاصیینشبكة من معلمي التاریخ عبارة عن
 لتدریس تاریخ النزاع المثیر للجدل.

 
، "یتشرف ”The Global Centre for Pluralism“، األمینة العامة للمركز العالمي للتعددیة میریدیث بریستون ماكغيوقالت 

تجاھات االمسار  مبادراتھم اإلبداعیة األمل في إمكانیة عكس تتیحھذا العام. ل بھذه الجائزةعمل الفائزین ل بتقدیم الدعمالمركز 
ذه أمثلة ھ، عملھم ھو دلیل على أنھ یمكننا بناء مجتمعات أكثر تنوعاً وسالماً وشمولیةأثرالسلبیة نحو االستبعاد واالنقسام. إن 

 یمكننا جمیعاً أن نتعلم منھا".
 

لذي قام ا، رئیس وزراء كندا السابق ورئیس لجنة تحكیم الجائزة، "لقد استلھمت لجنة التحكیم من العمل الحیوي جو كالركوقال 
جمیعاً ملتزمون التزاماً عمیقاً بتزوید الجیل القادم  وھم. التي وردت الطلبات المثیرة لإلعجابمن مئات البالجوائز و بھ الفائزون

 تجابة ألكبر التحدیات التي تواجھ التعددیة الیوم وفي المستقبل".من القادة بالمعرفة والتعاطف لالس
 

 ساعدیلتعزیز االحترام عبر االختالفات،  المتواصلةنتیجة إلنجازاتھم ك. وجائزة التعددیة العالمیة بالتعددیة في العملتحتفل 
 .وازدھاره تقدیر التنوع البشري یجري فیھان بالجوائز في بناء مجتمعات أكثر شمولیة، والفائز

 

لتلقي ھذه الجائزة، وبعد عقد من   جمّ ، "أشعر بفخر "Deborah Ahenkoraدیبورا أھنكورا "وقالت الحائزة على الجائزة، 
یبرز ھذا الشرف مدى قربنا من ھدف وضع أدب األطفال األفارقة على قاعدة  أھمیة األدب األفریقي لألطفال،الذي یؤید العمل 

الدخول إلى متجر لبیع الكتب في أي مكان في العالم وإیجاد قصص  فیھ یمكنك الذي. ما زلت أتطلع إلى ذلك الیوم عالمیة مستحقة
 أفریقیة رائعة متاحة للجمیع".

 
تعترف " ،الحائز على الجائزة "Center for Social Integrityالنزاھة االجتماعیة " لمركز ، المدیر التنفیذيأونغ كیاو مووقال 

بدأ كمبادرة محلیة صغیرة النطاق یمكن أن یصبح حركة قویة وذات  أن التغییر یمكن أن یأتي من الداخل، وأن مابھذه الجائزة 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%AC%D9%85%D9%91
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شعوب إلى جنب مع ال اً عن التسامح والتعددیة جنب یدافعالذي  وھینغیار شعبعلى تصویر  اً . إنھ إنجاز عظیم أن تكون قادرمعنى
 ."بھ یحتفل أنبل  ،فحسبیوماً ما  التنوع في میانمار یقبلأال  آملوالعرقیة والدینیة األخرى. 

 
 

الحائزة   ”Learning history that is not yet history“ "تعلم التاریخ الذي لیس تاریخاً بعد" ة، ممثلبویانا دویكوفیتش توقال
 عاماً.  16، "من المھم جداً لفریقنا أن یحظى باعتراف دولي للعمل الذي نقوم بتطویره بأقل قدر من الدعم ألكثر من على الجائزة

 ولدینا ن.جداً على المعلمیصعب في فصولنا الدراسیة التسعینیات للحروب الیوغوسالفیة في إن التعامل مع التاریخ الحساس 
ة ، وقد حان الوقت اآلن لمواجھلعدة عقودالموضوع قد دفنوا ، بما في ذلك ھذا الفریق، الكثیرونوشخصیة بھذا الموضوع  روابط

 التسعینیات، من أجل بناء مستقبل من التفاھم المتبادل والسالم والمصالحة".في  النزاعات تعلیمالماضي بمسؤولیة و
 

دولة لجوائز التعددیة  74طلب ترشیح من  500لھذا العام أكثر من  ”The Global Centre for Pluralism“تلقى المركز العالمي للتعددیة 
. یخضع جمیع المرشحین 2017وھو أكثر من ضعف طلبات الترشیح التي قدمت إلى الجوائز االفتتاحیة في عام  – 2019العالمیة لعام 

 لدراسة دقیقة وعملیة اختیار من قبل لجنة التحكیم.
 

 الفائزین الثالثة وتكریم سبعة من المشاركینبخان والحكومة الكندیة،  لمركز العالمي للتعددیة، الذي أسسھ صاحب السمو اآلغاا سیعترف
دوالر  50,000أوتاوا، كندا. سیتم منح كل من الفائزین الثالثة مبلغ مدینة في  2019 تشرین الثاني 20في حفل توزیع الجوائز في  المشرفین

 .عیني للمضي قدماً بعملھم في تعزیز التعددیةودعم كندي 
 

 ومن بین الفائزین السابقین وسیطة تسویة النزاع ألیس ندیریتو (كینیا)، والمدافع عن حقوق الضحایا لینر باالسیوس أسبریلیا (كولومبیا)
 ومحامي حقوق اإلنسان دانییل ویب (أسترالیا).

 
 

 ”The Global Centre for Pluralism“نبذة عن المركز العالمي للتعددیة 
 

 تلھممس، منظمة مستقلة وخیریة ھوللتعددیة شراكة مع حكومة كندا، والمركز العالمي بالتأسس في أوتاوا من قبل صاحب السمو اآلغا خان 
الم وإنتاجیة في العیش معاً بسفي  للتحدي المتمثلیجابیة اإلستجابات اال لتعزیزالمركز  . تم إنشاءمتنوع وشامل باعتبارھا بلدمن تجربة كندا 

 مجتمعات متنوعة.
 

 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال:
 كالینا إلواند

calina.ellwand@pluralism.ca 
T: +1 613 688-0137 

 
### 

 
 2019نبذة عن الفائزین بجائزة التعددیة العالمیة لعام 

، Baobab Goldenھي رائدة اجتماعیة وناشرة كتب أطفال وشاركت في تأسیس  " (غانا) Deborah Ahenkoraدیبورا أھنكورا "
مساعدة ، والاألطف المؤلفات التمثیلیة عنالمزید من تقدیم . تدعو إلى لتمكین الكتاب والرسامین األفارقة من سرد قصص األطفال األفارقة

ھي الجائزة الوحیدة في العالم التي تحتفل  Golden Baobabن القراء على الحصول على صور دقیقة عن إفریقیا من إنتاج األفارقة. إ
 .كتب األطفاللنشر دار  ، وھي"African Bureau Storiesمكتب األفریقي "ال قصص ھنكوراأبالكتاب والرسامین األفارقة. كما أنشأت 

 
فرصاً  رادیبورا أھنكوروح المبادرة الملھمة، تخلق  بفضل"، رئیس وزراء كندا السابق ورئیس لجنة تحكیم الجائزة كالرك جووقال 

ً ومكلفاً، و .د قصصاً یتصلون بھالألطفال األفارقة للوصول إلى كتب عالیة الجودة تسر  قومتفي منطقة یكون فیھا النشر صعبا
 دیبورا برفع القیود عن الصناعة بأكملھا وتعزیز تمثیل أكثر شموالً في أدب األطفال".

 

ھو منظمة تقوم بتطویر مجتمع غیر تمییزي وشامل في میانمار  (میانمار) "Center for Social Integrityاالجتماعیة " مركز النزاھة
على التماسك االجتماعي، قائمة ھي ھویة میانمار الوطنیة العلمانیة الحدیثة التھ إن رؤیو ،2016في عام  المركز التعددیة. تأسستقدر حیث 
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ع موضوع فھم الصرا، حیث یوفر لھم التدریب على النزاعیعمل المركز مع الشباب المتضررین من . ز والحیادوعدم العنف، وعدم التحی
 من القادة بأفكار تعددیة. وبناء السالم، مما ینمي جیالً وطریقة التعامل معھ 

 
 وبناء السالم في میانمار، یستجیب مركز ، رئیس وزراء كندا السابق ورئیس لجنة تحكیم الجائزة "من خالل تعزیز االندماججو كالركوقال 

على إحداث تغییر اجتماعي ذي معنى عن طریق المركز  حیث یعمللظروف قمعیة ومتقلبة،  ھتھرغم مواج النزاھة االجتماعیة لحاجة ملحة
 قوة الشباب وطاقتھم".زیادة 

 

ً بعد" (البوسنة والھرسك وكرواتیا  et history”“Learning history that is not y فریق "تعلم التاریخ الذي لیس تاریخا
في یوغوسالفیا  النزاععاماً لتطویر طریقة مسؤولة لتدریس تاریخ  16ھم مؤرخون ومعلمون یعملون منذ أكثر من  ومونتینیغرو وصربیا)

الشبكة  أنشأتفقد السابقة. وإدراكاً من أن المعلمین غالباً ما یشعرون بأنھم غیر مؤھلین لتدریس ھذه الموضوعات الحساسة والمثیرة للجدل، 
ً قاعدة بیانات على اإلنترنت تحتوي على موارد مجانیة وتوفر تدریب ھج غیر متحیز ر نللمعلمین. إنھم یمثلون الجھد اإلقلیمي الوحید لتوفی ا

 للتعلم والتعلیم عن الحروب األخیرة.
 
، رئیس وزراء كندا السابق ورئیس لجنة تحكیم الجائزة "غالباً ما یمر المعلمون دون أن یالحظوا وال یكافؤا، جو كالركقال و

لجیل اوھذه الشبكة، التي تخاطر أحیاناً بسمعتھا ووظائفھا، تعطي التنوع.  یقدر فیھا ومع ذلك فإن عملھم أساسي لبناء مجتمعات 
 ً ه ویتسم عملھا بأھمیة دولیة حیث أنھ یتصدى التجامستقبل سلمي. صیاغة ل لالنقساملتاریخ المثیر مع ا القادم منظوراً متعاطفا

 التالعب بالحقائق لتقسیم المجتمعات". وھو عالمي مقلق
 

 2019في حفل جائزة التعددیة العالمیة لعام الشرفیین نبذة عن المكرمین 
ة في حقول التربیة واإلعالم والسیاسة العاممقاربات سیاقیّة تعزز قیم التنوع الثقافي والدیني من خالل  (لبنان) “Adyan”مؤسسة أدیان 

 والتبادل بین الثقافات.
 

في إشراك آالف المواطنین،  ”Adyan“، رئیس وزراء كندا السابق ورئیس لجنة تحكیم الجائزة "لقد نجحت مشاریع جو كالركقال 
على والشباب واألسر والمتطوعین معاً لكسر الحواجز الثقافیة والدینیة وفتح حوار حول المواطنة واالنتماء المشترك.  توجمع

بصیاغة رؤیة ملھمة لمجتمعات شاملة وتضامن روحي في جمیع  ”Adyan“یان الرغم من التوتر الدیني في المنطقة، تقوم أد
 أنحاء لبنان والشرق األوسط ".

 

) یستخدم قوة الموسیقى (أفغانستان “”The Afghanistan National Institute of Musicالمعھد الوطني األفغاني للموسیقى 
 للمجتمع األفغاني.لتحویل الحیاة وتعزیز السالم واستعادة الموسیقى 

 
یشارك المعھد الوطني للموسیقى في أفغانستان في رسالة مھمة ، رئیس وزراء كندا السابق ورئیس لجنة تحكیم الجائزة "جو كالركقال 

ث تعزیز بناء المجتمع السلمي بین األعراق، حی -الموسیقى في التعددیة  إسھام في كیفیةوتظھر إنجازاتھ  للمصالحة والوحدة وإعادة البناء.
 إنھ یشجع الطالب من خلفیات متنوعة على التعاون في تناغم حرفي".

 

اإلندماج االجتماعي ألكثر السكان حرماناً في ھنغاریا، بمن فیھم الشباب من الفئات  تعزز (ھنغاریا) ”Artemisszió“مؤسسة آرتیمیسزیو 
 .والتوجیھالمشترك بین الثقافات ن، من خالل التعلیم ین والالجئی، والمھاجرالغجرحرومة، ونساء الم

 التمویل من الحكومة والھجمات تخفیض، رئیس وزراء كندا السابق ورئیس لجنة تحكیم الجائزة "بعد سنوات من جو كالركقال 
 تعمل علىمن آخر المنظمات المتبقیة التي  ”Artemisszió“آرتیمیسزیو التي تشنھا وسائل اإلعالم التي تسیطر علیھا الدولة، تعد 

كراھیة األجانب  الذین یقاومون للترحیب بالھنغاریینھذا الفریق الملتزم شبكة  وقد أنشأفي ھنغاریا.  بشكل صریح لتعددیةتعزیز ا
 لمھاجرین في البلد".ل والشعور المعادي

 
للتعلیم المستمر، یروج لقیادة أكثر  Ryerson بجامعة School Chang The، وھو أحد برامج (كندا) ”OnBoard“أونبورد برنامج 

 .اإلدارة شموالً وتنوعاً في مجالس إدارة المنظمات الكندیة غیر الربحیة والقطاع العام مع برامج التدریب على اإلدارة ومطابقة مجالس
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، رئیس وزراء كندا السابق ورئیس لجنة تحكیم الجائزة "كندا مثال رائع لبلد تعددي، ومع ذلك، ما زلنا نكافح من جو كالركقال 
غي أن ینب من خالل نھجبھا القیادة في ھذا البلد  تبدوعلى تغییر الطریقة التي  onBoardأجل تحقیقھ على الوجھ الصحیح. ساعد 

 یكون نموذجاً للدول األخرى التي تكافح من أجل التمثیل والحصول على فرص متكافئة".
 
 

توعیة والتعبئة االجتماعیة في بنغالدیش. وھي تعمل على تعزیز الدیمقراطیة والحكم لل مةأكبر منظ  (بنغالدیش)  ”Rupantar“روبانتار
 .العادل من خالل المشاركة الجماھیریة

 
، رئیس وزراء كندا السابق ورئیس لجنة تحكیم الجائزة "أعجبت لجنة التحكیم بنھج روبانتار اإلبداعي في استخدام كالركجو قال 

وم بحشد الفئات حیث تق –العروض الثقافیة لمعالجة القضایا االجتماعیة الحساسة. تعمل روبانتار حقاً على مستوى القاعدة الشعبیة 
 للمساعدة في بناء دیمقراطیة نابضة بالحیاة ". -ما في ذلك النساء والشباب األكثر ضعفاً في بنغالدیش، ب

 
 

مدینة أوروبیة إلنشاء عالقات ھادفة وشبكات مھنیة في  19تدعم الالجئین والمھاجرین في  مواطنةھي حركة  (فرنسا)   ”Singa“سینغا
 البلدان المضیفة لھم.

 
، رئیس وزراء كندا السابق ورئیس لجنة تحكیم الجائزة "في دورة اإلعالم الحالیة، كثیراً ما تغلب األخبار السیئة جو كالركقال 

للتواصل  سبالً  ”Singa“ سینغانظرة أكثر تفاؤالً. فتحت برامج  ”Singa“ سینغاعن الھجرة على القصص اإلیجابیة. یقدم مجتمع 
 وكراھیة األجانب حول اللجوء". المضللةالمعلومات  بنشاطوالتعاطف، وھي تتحدى 

 
تستخدم التبادل االفتراضي لجلب التجارب الثقافیة إلى الشباب في جمیع أنحاء العالم، وإعداد  (الوالیات المتحدة األمریكیة) ”Soliya“سولیا 

 الجیل القادم للمشاركة بشكل بناء عبر االختالفات والقیادة بتعاطف.
 

تسخر التكنولوجیا  -في طلیعة مجالھا ”Soliya“ سولیا "   وزراء كندا السابق ورئیس لجنة تحكیم الجائزة، رئیس جو كالركقال 
مشاركین من التعاطف والتفاھم بین التزید بالفعل  وھي، شابة . إنھا قصة نجاحوإشراكھم الشبابب لالتصالكجسر عبر االختالفات 

تجربة شخصیة مباشرة لقیم التعددیة، والتزام وقدرة على مواجھة أكبر بالعالم  دخول من القادة على جدیداً  فیھا، وتساعد جیالً 
 ".تحدیاتھا

 


