
 

 

 

 
ىل ثوفري وثلدمي إملضورة وإدلمع مخطوٍر إلأسامَب وإملبادرإت إميت ثوإخو  منظمة  زمات إجملمتع ثعدي مَفِا جسؼى إؤ  .ة وغريغيَفةإس خداليلووإمرصإػات بـوسائل مبخكرة  ملأ
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ة إمزنإػات؟ س َكرممن إذلي   مدسًو

 

. مَفِا يف منظمةخربثم فنحن حباخة إىل  م إملوة ىيا أأو يف إخلارج؟إس خخدإؤ  وبدونروح خالكة بـ ,بضجاػة إمرصإػات ػامل معخشعا ًتغرف تل ه 

 

  –ظؼبة رصإػات  من نلخروج طرقجيدون  مجموػات أأو أأصخاصػىل مظير إحذفايل بـزالث حوإئز بخوزًع  2010ًوهَو  صير يف مَفِا منظمة س خلوم

غطاء أأمل ٌس خطؼون أأصخاص .إس خداليلوىادئ  بضلكأأزمات غيَفة وإهجوإ  أأصخاص ميام ملآخري إؤ ىل  وسؼى ذلكل. نوإؤ  . نلجائزة مرحشني غن إمبحرإؤ

 

 إمرصإع ثخطورمخجيب   رمبا. مذحاربةأأطرإف  وإكؼي بني ثوإظل فرص خللق إجملمتع رصإػات ًدخلون يف –مبادرإت  أأو أأصخاص –فائٍزن  غن هبحر

ىل ىل رصإع حتول من هلطة وثعبح دوإمة إمؼيف موكف أأو. غيف إؤ  ، حىت ثلخمئإتبؼد إىهتاء إمؼدإء ثدمع الاطرإفأأو مبادرة . وحوإر ثوإظل وثفاوض إؤ

  .والاكرتإب من إملعاحلة نلخؼاٌش مؼا فرظة حكونإجلروح، و

 

غطاء ذكل ثغَري يف مَفِا منظمة حرغب. يف إمعحف ومكهنا اندرإ ما ثعدر ػدًدة إمثةل وىياك  نثرية إمفرص ىل بـوضوح وسؼى. إجلائزة ىذه بـاؤ ٍن يثب إؤ

ماكهَة حل إمزنإع ىل إمضوءكل غن طًرق ثوحِو وس يلوم بذ. إؤ . مبخكرة مضاًرعو ذإت فكر خدًد أأصخاص إؤ

 

ذإ نيت ثؼرف   كرتإحاثم مضاًرع أأو ىكذإإؤ رسال إؤ رسال إأأًغًض  وٍرىج .إجلَدة إالؤكرتإحات مؼدًد من حباخة حنن .أأصخاص، فريىج إؤ ىل  إحملادزة ىذه إؤ  إؤ

آ  ميام ملآخٍرنثؼطي أأمل وكعط ، مع متعخدًدة مرصإػات إملج وضع خطةنيم إملساػدة يف وابمخايل، مي .خٍرنأ   .إؤ

 

د ميا رسلأأ    : بـامخايل إالؤمكرتوين بًر
مس .1   إمضخط أأو رةإملباد إؤ

  نلجائزة  ثرٍبرسبب إمرتحش .2

 (.غن إملبادرة وزَلة إمليظمة وممكن/ مؼلومات غن إمضخط   (واثئق .3

مس .4  (إملرحش ٍرحش إذلي( إالؤمكرتوين إمرًبدو إمياثف ,إمضخط إؤ

 

ل  6: إملوػد إلأخري ىل أأرسل. 2010أأبًر   pris@liviafonden.dk: إكرتإحم إؤ
. مَفِا منظمة, منم هخطلع إىل إمسامع

 

 : إملاضَة إمس ية فائزو

K-TEAMET بدلًة  يف HØJE-TAASTRUP–  من خمخلف إمخخععات وإالؤدإرإت ىا إملوظفونوؤوشأأ  ,بدلًةإل يف إمزنإػات حل يف ختعط .

  .حماداثت الاسدِضاح وإموساطةو، إملساػدة يف حاالت إمطوإرئ K-TEAMETًلدم فًرق

COMBATANTS  FOR PEACE–  يف إمرصإػات  س خخدإم إمؼيفإمسابلني إذلٍن ٍرفضون إؤ إمفلسطَيُني و مجموػة من إجليود إالؤدشإئَلَني

ىل إمل. فلسطني إملسلحة يف  .دإرس وخيربون غن إمالغيفمؼا ًذىبون إؤ

HANS JØRGEN BONNICHSEN–  نلحفاظ ػىل إالثعاالت مع  "إسرتإثَجَة ًد مد"ثورطو يف  بسبب, إس خخبارإت إمرشطة إمسابق مدٍر

رصإره ػىل إحلوإر وإمخفاوض  هظرإهئم  .كامتا الامر ًبدوحىت غيدما وإؤ


