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 اإلصدار الخامس لجائزة فرانسيسكا دي بيدرازا ضد العنف الجنساني
 

جائزة فرانسيسكا دي بيدرازا لمناهضة العنف ضد المرأة مستوحاة من فرانسيسكا دي بيدرازا ، وهي 

 .على أول حكم طالق بسبب العنف الجنسي في التاريخ 4261حصلت في عام امرأة 

يجب أن يكون تحقيق المساواة واحترام كرامة اإلنسان وحرية الناس أهدافًا ذات أولوية على جميع 

الكاال من أجل المساهمة في تعزيز هذه القيم ، أنشأت جمعية النساء التقدميات في . مستويات مجتمعنا

هذه الجائزة ، من أجل التمييز والتعرف على مسار أولئك األشخاص أو  دي بيدرازافرانسيسكا 

الجماعات أو الكيانات أو المؤسسات التي تميزت أو تميزت اللتزامهم وتفانيهم في مكافحة العنف ضد 

 .المرأة

القتصادية تتمثل إحدى طرق تمكين العنف القائم على النوع االجتماعي والتغلب عليه في االستقاللية ا

مع التوظيف الالئق ، حيث تتم مكافأة اإلجراءات المباشرة التي تنفذها الشركات أو الكيانات في القطاع 

النساء ضحايا العنف في مكان العمل في فئة خاصة من . الثالث لتحسين قابلية التوظيف ورعاية النساء

 .االعتراف
 

 

 

 :تنظيم الجائزة

هي الكيان المنظم لجائزة فرانسيسكا دي  دي بيدرازا النساء التقدميات في الكاال فرانسيسكا الجمعية

في  53553وهي منظمة غير حكومية غير ربحية مسجلة برقم . بيدرازا لمكافحة العنف الجنساني

 .سجل جمعيات مجتمع مدريد

التمييز على أساس الجنس ، وتتمثل أهدافها في العمل من أجل المساواة والقضاء على جميع أشكال 

تعزيز مشاركة المرأة في الحياة . وخاصة العنف القائم على النوع االجتماعي بجميع مظاهره

قم بإبراز سلسلة نسب النساء في الثقافة ، ورفع مستوى . االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية

ي ضد العنف القائم على النوع الوعي ونشر شخصية فرانسيسكا دي بيدرازا كمرجع وطني ودول

 .االجتماعي والحفاظ على جائزة فرانسيسكا دي بيدرازا لمناهضة العنف ضد المرأة والترويج لها
 

 

 

 



 المؤسسات المتعاونة مع الجائزة

 

 جامعة الكاال دي إيناريس

 مجلس مدينة الكاال دي إيناريس

 جامعة مانويال بلتران

 في الكاال المحامين الالمعينكلية 

 

 أسس الدعوة

 
 

 جائزة فرانسيسكا دي بيدرازا ضد العنف الجنساني* 

يجوز لألفراد والجماعات والكيانات ووسائل اإلعالم والشركات والمؤسسات المتميزة أو التي تميزت 

 .بالتزامها وتفانيها في منع أي نوع من العنف ضد المرأة والقضاء عليه ، المشاركة في هذه الجائزة
 

 فئة الشركة. جائزة فرانسيسكا دي بيدرازا ضد العنف الجنساني *

في هذه الفئة ، ستكون هناك إجراءات مباشرة تنفذها شركات أو كيانات من القطاع الثالث لتحسين 

 .قابلية التوظيف ورعاية النساء ضحايا العنف الجنساني في مكان العمل

 .كونوا مؤهلين للحصول على الجوائزأعضاء لجنة التحكيم الذين تم منحهم بالفعل لن ي
 



 

 

 الجوائز* 

 :الفئات المسماة هي كما يلي

 .نحت برونزي: للقضاء على العنف ضد المرأة جائزة فرانسيسكا دي بيدرازا الخامسة  .1 

 النحت البرونزي: فئة الشركة. الجائزة الثانية فرانشيسكا دي بيدرازا لمناهضة العنف ضد المرأة  .2 
 

 الدعوةمدة 

إذا . ، وكالهما ضمني 6264مايو  63إلى  6262نوفمبر  63الموعد النهائي لتقديم الترشيحات هو من 

 .أيام إضافية لممارسته 42كان التصحيح الالحق مطلوبًا بسبب العرض غير المناسب ، فستتاح فترة 
 

 تقديم المرشحين

 الكاالسيتم تقديم الترشيحات عن طريق اقتراح ويجب إرسالها إلى جمعية النساء التقدميات في 

: على عنوان البريد اإللكتروني التالي فرانسيسكا دي بيدرازا

secretaria@franciscadepedraza.org. 

ل اإلعالم أو يجوز اقتراح المرشحين من قبل األفراد أو المؤسسات أو المنظمات أو الشركات أو وسائ

يجب أن يتضمن . المؤسسات ذات الطابع العام أو الخاص ، بصفتهم الشخصية أو لصالح طرف ثالث

االقتراح بيانات الشخص أو الكيان الذي يقدم الترشيح ، والفئة التي يتم تقديمه إليها ، واسم ولقب 

عايير التي تستند إليها الجائزة الشخص أو المنظمة التي تقدم كمرشح ، مع تبرير االقتراح بناًء على الم

 .، باإلضافة إلى المعلومات أو المساهمات األخرى ذات األهمية التي تعتبر مناسبة

 توثيق

 :يجب أن تتكون الوثائق التي يجب تقديمها لحضور الجوائز من المستندات التالية

 .خطاب تعريف من الشخص أو الجهة الطالبة• 

االسم أو )اقتراح ترشيح يحدد نوع الجائزة التي سيتم اختيارها ، باإلضافة إلى البيانات المرجعية • 

 .وبيانات الترشيح( ، العنوان البريدي ، الهاتف والبريد اإللكتروني NIF / CIFاسم الشركة ، 

السيرة الذاتية أو الذاكرة الوصفية ، والمشاركة : المزايا الرئيسية للمرشح فيما يتعلق بالفئة المختارة

والترويج في المبادرات الوطنية والدولية لمكافحة العنف ضد المرأة ، والمنشورات المتعلقة بموضوع 

أو أي عنف آخر ضد المرأة  الجائزة ، المبتكرة أو المفاهيمية أو إجراءات القضاء العنف ضد المرأة

في حالة فئة االعتراف الخاص ، سيتم . والمشاركة في مكافحة أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة



أو تطوير إجراءات للشركات وكيانات القطاع الثالث التي تفضل توظيف / إجراء تقييم لتعزيز و 

 .ورعاية وتمكين النساء ضحايا العنف

 .ات في التنسيق السمعي البصرييمكن أيًضا دمج المعلوم• 

يجوز للجنة التحكيم وسكرتير الجائزة أن يطلبوا من المرشحين أو المؤيدين أي توضيحات أو • 

 .معلومات أو مستندات إضافية يرونها ضرورية ألفضل تقييم من قبل لجنة التحكيم

 .لن يتم قبول الطلبات التي ال تتوافق مع الوقت والشكل المشار إليه• 

 :يجب إرسال األسئلة أو االستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني• 

secretaria@franciscadepedraza.org 
 

 :سرية

تتعهد جمعية نساء متقدمات من الكاال فرانشيسكا دي بيدرازا ولجنة التحكيم بالحفاظ على السرية فيما 

سيتم (. RGPD)يانات المعمول بها يتعلق بالوثائق المقدمة وفقًا ألحكام الالئحة العامة لحماية الب

تضمين البيانات الشخصية التي يقدمها المستخدم في ملف آلي ، مسجل لدى الوكالة اإلسبانية لحماية 

يمكنك في أي وقت ممارسة حقوقك في الوصول والتصحيح واإللغاء والمعارضة عن طريق . البيانات

  .الكتابة إلى بريد الجمعية
 

 هيئة المحلفين

لجنة التحكيم رئيسة جمعية النساء التقدميات في الكاال فرانسيسكا دي بيدرازا وستتكون من سيترأس 

مؤسسات متعاونة وأشخاص يمثلون العالم القانوني واألكاديمي والثقافي والتجاري والمؤسسي وخبراء 

رانسيسكا في العنف ضد المرأة ، من وبالمثل ، قد يكون الفائزون في اإلصدارات السابقة من جائزة ف

سيتم تطوير وظائف سكرتارية لجنة . دي بيدرازا ضد العنف ضد المرأة جزًءا من لجنة التحكيم هذه

 دي بيدرازا التحكيم من قبل سكرتارية جمعية النساء التقدميات في الكاال فرانسيسكا

وت في حالة التعادل ، يكون لرئيس لجنة التحكيم ص. ، والتي ستعمل بصوت ، ولكن بدون تصويت

 .مرجح

تحتفظ لجنة التحكيم بالحق في إعالن بعض الفئات باطلة ، في حالة عدم وجود ترشيحات تصل إلى 

المستوى المحدد ، ويمكن بدورها منح جوائز شرفية بناًء على اقتراح من جمعية النساء التقدميات في 

 .التحكيم نهائيًاوسيكون رأي لجنة  6264سيصدر الحكم في يونيو  الكاال فرانسيسكا بيدرازا
 

 :القرار والنشر



سيتم إخطار قرار لجنة التحكيم من قبل رئيس جمعية النساء التقدميات في الكاال فرانسيسكا دي بيدرازا 

 .إلى األشخاص أو الكيانات الحاصلة على الجائزة وسيتم اإلعالن عن منح الجائزة للجمهور

سيحصل األفراد والمؤسسات أو الشركات الحائزة على منحوتة تمثل تمثال نصفي لفرانسيسكا دي  

بيدرازا ، والتي تعكس تقدير عملهم وستكون جزًءا من حملة نشر جائزة فرانسيسكا دي بيدرازا ضد 

 .العنف ضد المرأة

اإلعالن واإلعالن عن حفل وبالمثل ، يجوز لألشخاص أو الكيانات أو الشركات الحائزة على الجوائز 

توزيع الجوائز ، بأي وسيلة يراها مناسبة ، بشرط اإلشارة إلى فوزهم بها في هذه النسخة ، نقالً عن 

 .الجهة المنظمة للجائزة
 

 تسليم الجائزة

سيقام حفل توزيع الجوائز في قاعة االحتفاالت بجامعة الكاال ، وسيترأسها رئيس جامعة الكاال ، 

 النساء التقدميات في الكاال فرانسيسكا دي بيدرازا ، وجامعة مانويال بلتران ، وعميدةورئيس جمعية 

 .نقابة المحامين ألكاال دي هيناريس وعمدة المدينة األكثر تميًزا. جامعة الكاال
 

 قبول القواعد

 .دهمإن تقديم الترشيحات من قبل األطراف المعنية أو األطراف الثالثة يعني القبول الكامل لقواع
 

 

 

 جوليا بيريز

 .رئيسة جمعية النساء التقدميات في الكاال فرانسيسكا دي بيدرازا
 


