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من إذلي س َكرم مدسوًة إمزنإػات؟
هل تغرف خشعا ًتػامل مع إمرصإػات بضجاػة ,بـروح خالكة وبدون ؤإس خخدإم إملوة ىيا أأو يف إخلارج؟ فنحن حباخة إىل خربثم يف منظمة مَفِا.
س خلوم منظمة مَفِا يف صير ًوهَو  2010بخوزًع زالث حوإئزبـمظير إحذفايل ػىل أأصخاص أأو مجموػات جيدون طرق نلخروج من رصإػات ظؼبة –
أأصخاص وإهجوإ أأزمات غيَفة بضلك ىادئ وإس خداليل .أأصخاص ٌس خطؼون إؤغطاء أأمل وؤإميام ملآخرين  .ذلكل وسؼى إؤىل إمبحر غن مرحشني نلجائزة.
هبحر غن فائزٍن – أأصخاص أأو مبادرإت – ًدخلون يف رصإػات إجملمتع خللق فرص ثوإظل وإكؼي بني أأطرإف مذحاربة .رمبا مخجيب ثخطور إمرصإع
إؤىل غيف .أأو موكف دوإمة إمؼيف وثعبح هلطة حتول من رصإع إؤىل ثوإظل وثفاوض وحوإر .أأو مبادرة ثدمع الاطرإف بؼد إىهتاء إمؼدإء إت ،حىت ثلخمئ
إجلروح ،وحكون فرظة نلخؼاٌش مؼا والاكرتإب من إملعاحلة.
إمفرص نثرية وىياك إمثةل ػدًدة ومكهنا اندرإ ما ثعدر يف إمعحف .حرغب منظمة مَفِا يف ثغَري ذكل بـاؤغطاء ىذه إجلائزة .وسؼى بـوضوح إؤىل ثبيٍن
إؤماكهَة حل إمزنإع .وس يلوم بذكل غن طرًق ثوحِو إمضوء إؤىل أأصخاص ذإت فكر خدًد ومضارًع مبخكرة.
ًغ إؤرسال ىذه إحملادزة إؤىل
إؤذإ نيت ثؼرف ىكذإ مضارًع أأو أأصخاص ،فريىج إؤرسال إؤكرتإحاثم .حنن حباخة مؼدًد من إالؤكرتإحات إجلَدة .وٍرىج أأ ًض إ
أ آخرٍن .وابمخايل ،مينيم إملساػدة يف وضع خطة خدًدة مرصإػات إملجمتع  ،مع كعط ثؼطي أأمل وإؤميام ملآخرٍن.

أأرسل ميا برًد إالؤمكرتوين بـامخايل:
.1
.2
.3
.4

إؤمس إملبادرة أأو إمضخط
ثربٍرسبب إمرتحش نلجائزة
واثئق )مؼلومات غن إمضخط  /إمليظمة وممكن وزَلة غن إملبادرة).
إؤمس إمضخط ,إمياثف وإمربًد إالؤمكرتوين )إذلي ٍرحش إملرحش)

إملوػد إ ألخري 6 :أأبرًل  .2010أأرسل إكرتإحم إؤىلpris@liviafonden.dk :
هخطلع إىل إمسامع منم ,منظمة مَفِا.

فائزو إمس ية إملاضَة:
 K-TEAMETيف بدلًة  – HØJE-TAASTRUPختعط يف حل إمزنإػات يف إلبدلًة  ,أأوشؤوىا إملوظفون من خمخلف إمخخععات وإالؤدإرإت .
ًلدم فرًق K-TEAMETإملساػدة يف حاالت إمطوإرئ ،وحماداثت الاسدِضاح وإموساطة.
 – COMBATANTS FOR PEACEمجموػة من إجليود إ ؤالدشإئَلَني وإمفلسطَيُني إمسابلني إذلٍن ٍرفضون ؤإس خخدإم إمؼيف يف إمرصإػات
إملسلحة يف فلسطني .مؼا ًذىبون إؤىل إملدإرس وخيربون غن إمالغيف .
 – HANS JØRGEN BONNICHSENمدٍر إس خخبارإت إمرشطة إمسابق  ,بسبب ثورطو يف "مد ًد إسرتإثَجَة" نلحفاظ ػىل إالثعاالت مع
هظرإهئم وؤإرصإره ػىل إحلوإر وإمخفاوض حىت غيدما ًبدو الامر كامتا.
منظمة مَفِا جسؼى إؤىل ثوفري وثلدمي إملضورة وإدلمع مخطوٍر إ ألسامَب وإملبادرإت إميت ثوإخو ثعدي إجملمتع ملأزمات وإمرصإػات بـوسائل مبخكرة وإس خداليلة وغريغيَفة .

