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دعوة إىل قواعد 
السادس إصدار جائزة فرانسيسكا دي بيدرازا

مكافحة العنف القائم عىل نوع الجنس

 



السادس إصدار من جائزة فرانسيسكا دي بيدرازا لمكافحة

العنف الجنساني

جائزة فرانسيسكا دي بيدرازا سي أونترا ال  في يولينسيا  دي جيإينيرو
مستوحاة من شخصية فرانسيسكا دي بيدرازا، وهي امرأة  حصلت في

عام 1624 عىل أول مرسوم طالق للعنف الجنساني في التاريخ. 
 

ويجب أن يكون تحقيق المساواة واحترام الكرامة اإلنسانية وحرية

الناس أهدافا ذات أولوية عىل جميع مستويات مجتمعنا. ومن أجل

المساهمة في تعزيز هذه القيم، أنشأت رابطة النساء التقدميات في

الكاال فرانسيسكا دي بيدرازا هذه الجائزة لتمييز وتقدير مسار هؤالء

األشخاص والجماعات والكيانات  والمؤسسات التي برزت أو برزت

اللتزامها وتفانيها في مكافحة العنف الجنساني.  

 
 وتتمثل إحدى الطرق للتغلب عىل  العنف القائم عىل نوع الجنس
 والتمكين  في مواجهته في االستقالل االقتصادي الذي يوفر فرص
عمل الئقة.   ولهذا السبب، ستكافأ اإلجراءات المباشرة التي  تقوم بها

الشركات والكيانات  التابعة للمركز لتحسين العمالة أو االهتمام

بالنساء ضحايا العنف داخل مكان العمل في  فئة الشركات. 



 تنظيم الجائزة
المؤسسات المتفق عليها مع الجائزة

 

رابطة النساء التقدميات في الكاال فرانسيسكا دي بيدرازا هي الكيان المنظم

لجائزة فرانسيسكا دي بيدرازا ضد العنف القائم عىل نوع الجنس وهي

منظمة غير حكومية غير ربحية مسجلة تحت رقم 35995 في سجل

الجمعيات في مجتمع مدريد.

وتتمثل أهدافها في العمل من أجل المساواة والقضاء عىل جميع أشكال

التمييز عىل أساس الجنس ، وال سيما العنف الجنساني بجميع مظاهره.

وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة االجتماعية والسياسية والثقافية

واالقتصادية. وإبراز أنساب المرأة في الثقافة. الوعي ونشر شخصية

فرانسيسكا دي بيدرازا كمرجع وطني ودولي ضد العنف الجنساني ، وكذلك

الحفاظ عىل جائزة فرانسيسكا دي بيدرازا لمناهضة العنف الجنساني

والترويج لها.



قواعد الدعوة

*   جائزة فرانسيسكا دي بيدرازا لمكافحة العنف الجنساني                                    

ويجوز لألفراد أو الجماعات أو الكيانات أو المؤسسات التي تبرز أو تميزت بالتزامها

وتفانيها في منع أي نوع من أنواع العنف ضد المرأة والقضاء عليه أن تشارك في
هذه الجائزة.

 
 

* جائزة فرانسيسكا دي بيدرازا لمكافحة العنف الجنساني. الشركة الرمزية
 

وستكافئ هذه الفئة اإلجراءات المباشرة التي تقوم بها الشركات أو الكيانات التابعة

للقطاع الثالث لتحسين التوظيفأو االهتمام بالنساء ضحايا العنف الجنساني في

مكان العمل.

 
الجوائز

 
الفئات المسماة هي التالية:

VI Premio Francisca de Pedraza Contra la Violencia de Género .1: نحت
باللون البرونزي.

III Premio Francisca de Pedraza Contra la Violencia de Género .2. فئة
الشركة: نحت برونزي.

 
لن يكون أعضاء لجنة التحكيم والفائزون في الدورات السابقة مؤهلين للحصول عىل

الجوائز.

 



موعد الدعوة 

تقديم الطلبات

 

يمتد الموعد النهائي لتقديم الطلبات من 15 سبتمبر 2022  إىل الساعة 24:00 في

20 أكتوبر   2022 ، وكالهما شامل. إذا كان التصحيح الالحق للطلبات  مطلوبا
بسبب عدم كفاية التقديم ،  فستكون هناك فترة إضافية مدتها 2 أيام  تقويمية 

 متاحة لممارستها. 
 

سيتم تقديم الترشيحات عن طريق اقتراح ويجب إرسالها إىل  جمعية النساء

التقدميات في Alcalá Francisca de Pedraza عىل عنوان البريد اإللكتروني

.secretaria@franciscadepedraza.org :التالي

 
يجوز تقديم الطلبات من قبل األشخاص الطبيعيين أو المؤسسات أو الهيئات أو

الشركات أو وسائل اإلعالم أو المؤسسات ذات الطابع العام أو الخاص ، بصفتهم

الشخصية أو لصالح طرف ثالث. ويجب أن ينص االقتراح عىل ما يلي:

 
1. بيانات الشخص أو الكيان الذي يقدم الترشيح مع تحديد الفئة  التي يتم تقديمها

فيها.
2. اسم ولقب الشخص أو المنظمة التي  يقترح ترشيحها ، مع تبرير االقتراح بناء

عىل المعايير التي تستند إليها الجائزة ، باإلضافة إىل البيانات أو المساهمات

األخرى ذات األهمية التي تعتبر مناسبة. 

 



توثيق

الوثائق التي يجب  تقديمها للتنافس عىل الجوائز هي كما يلي:

• خطاب تغطية من الشخص أو الكيان المقترح يجب أن يتضمن بيانات مرجعية
لالتصاالت الالحقة.

• اقتراح الترشح الذي يتم فيه تحديد طريقة الجائزة التي تم اختيارها لها ، عامة أو
شركة ، وكذلك  االسم أو  اسم الشركة والعنوان البريدي والهاتف والبريد

اإللكتروني.

• المزايا الرئيسية  للترشيح المتعلقة بالفئة التي تم اختياره لها:

o السيرة الذاتية أو الذاكرة الوصفية.
o المشاركة أو الترويج أو المبادرات أو  المشاركة أو  المساهمات المبتكرة أو

المفاهيمية أو اإلجرائية للقضاء عىل العنف الجنساني أو أي شكل آخر من أشكال

 .العنف ضد المرأة، سواء  عىل المستوى الوطني و/أو الدولي
o المنشورات أو البحوث المتعلقة بموضوع الجائزة.
.ويمكن إدراج المعلومات في شكل سمعي بصري •

سيتم تقدير تعزيز و/أو تطوير إجراءات الشركات ،empresa وفي  الصورة الرمزية  •

والكيانات التابعة للمنظمة التي تفضل  توظيفأو اهتمام وتمكين النساء ضحايا

.العنف
يجوز  للفائزين بالجائزة وأمين سر الجائزة  أن يطلبوا من المرشحين أو المؤيدين   •

التوضيحات أو المعلومات أو الوثائق التكميلية التي يرونها ضرورية ألفضل تقييم

.من قبل لجنة التحكيم
 .لن يتم قبول الطلبات التي ال تتوافق مع أسس هذه المكالمة •
:يجب توجيه األسئلة أو االستفسارات عبر البريد اإللكتروني إىل •

secretaria@franciscadepedraza.org
 



 
السريه:

ُمحَلَِّفين

 

تلتزم جمعية النساء التقدميات في الكاال فرانسيسكا دي بيدرازا ولجنة تحكيم
الجائزة بالحفاظ عىل السرية فيما يتعلق بالوثائق المقدمة وفقا ألحكام اللوائح

العامة لحماية البيانات المعمول بها (RGPD). البيانات الشخصية التي يقدمها

المستخدمأو سيتم تضمينها في ملف آلي مسجل لدى الوكالة اإلسبانية لحماية

البيانات. يمكنك   في أي وقت  ممارسة حقوق الوصول والتصحيح واإللغاء

والمعارضة عن طريق الكتابة إىل بريد الجمعية. 

 

وسترأس المؤتمر رئيسة الرابطة النسائية التقدمية في الكاال فرانسيسكا دي بيدرازا

وستتألف من مؤسسات وأشخاص يمثلون العوالم القانونية واألكاديمية والثقافية

والتجارية؛    عضو في مجلس إدارة الرابطة النسائية التقدمية في الكاال فرانسيسكا

دي بيدرازا وخبراء في مجال العنف الجنساني. وبنفس الطريقة ، قد يكون الفائزون

بجائزة فرانسيسكا دي بيدرازا Contra la Violencia  de Género أيضا جزءا من

هذه اللجنة. وستتوىل إدارة  الشؤون الخارجية التابعة لرابطة  النساء التقدميات في

الكاال فرانسيسكا دي بيدرازا تطوير مهام أمانة مجلس النواب، التي ستعمل بصوت

عال، ولكن بدون تصويت. وفي حالة تعادل األصوات، يكون لرئيس لجنة التحكيم

صوت مرجح.

 
يحتفظ jurado بالحق في إعالن بعض الفئات مهجورة في حالة عدم وصول

الترشيحات إىل المستوى المحدد.  وستتمكن P أيضا   من منح شهادات  تقدير 

 بناء عىل اقتراح من الرابطة النسائية التقدمية  في الكاال فرانسيسكا دي بيدرازا.
 

سيصدر القرار في  28 أكتوبر 2022  وسيكون  رأي  هيئة المحلفين نهائيا وغير قابل

لالستئناف.

 



القرار والنشر
 

حفل توزيع الجوائز

 
 
 
 

سيتم إخطار قرار لجنة التحكيم في 28 أكتوبر في مؤتمر صحفي من قبل رئيسة 

 جمعية النساء التقدميات في  الكاال فرانسيسكا دي بيدرازا إىل األشخاص أو
الكيانات الممنوحة وسيتم اإلعالن عن منح الجائزة.

 
سيحصل األشخاص أو المؤسسات أو الشركات الفائزة عىل تمثال برونزي من قبل

فرانسيسكا دي بيدرازا يعكس االعتراف بعملهم وسيكون جزءا من حملة نشر جائزة

.Contra la Violencia de Género فرانسيسكا دي بيدرازا

 
كما يجوز لألشخاص أو الكيانات أو الشركات الحاصلة عىل الجائزة اإلعالن عن

تسليم الجائزة ونشرها بأي وسيلة يرونها مناسبة شريطة اإلشارة إىل أنهم فازوا بها

في هذه الطبعة، مع ذكر الجهة المنظمة للجائزة.

سيتم تسليم  p remio في قاعة جامعة الكاال. وسيرأسها رئيس جامعة الكاال،

ورئيسة الرابطة النسائية التقدمية في الكاال فرانسيسكا دي بيدرازا، وعمدة المدينة.

 

وينطوي تقديم الترشيحات من جانب األطراف المعنية أو األطراف الثالثة عىل

القبول الكامل لقواعدها.

 
جوليا بيريز

رئيسة الرابطة النسائية التقدمية في الكاال فرانسيسكا دي بيدرازا

قبول القواعد


