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 األمینة العامة

 2022حزیران/یونیو  24باریس، 
 

 2022 جائزة الجمھوریة الفرنسیة لحقوق اإلنسان لعام
 دعوة لتقدیم طلبات الترشیح

 
 

 السیدات والسادة الكرام،
 

الجمھوریة الفرنسیة لحقوق اإلنسان "الحریة والمساواة واإلخاء" نعلن افتتاح باب الترشیح لجائزة 
 ، التي تسلّمھا رئیسة الحكومة الفرنسیة.2022لعام 

إلى مكافأة األنشطة المیدانیة الفردیة أو الجماعیة  1988وترمي ھذه الجائزة التي أُحِدثت في عام 
لموقع الجغرافي، والتي تسعى إلى ترویج التي تُقام في فرنسا أو خارجھا، بغض النظر عن الجنسیة أو ا

 حقوق اإلنسان أو حمایتھا.
 

 الموضوع - 1
 

 وھو احدلموضوع و 2022تُكّرس نسخة عام 
والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة  الحقوق الجنسیة واإلنجابیة وحمایة حقوق المثلیات

الجنسانیة وأحرار الھویة وحاملي صفات الجنسین وعدیمي الرغبة الجنسیة وأفراد الفئات الجنسانیة 
 الجنسانیة.األخرى ومكافحة انعدام المساواة 

 
فھي حقوق تندرج الحقوق الجنسیة واإلنجابیة في مدونة حقوق اإلنسان وتكتسي الخصائص نفسھا، 

ھذه الحقوق في ممارسة الحریات األساسیة األخرى  إحقاقعالمیة وغیر قابلة للتجزئة ومترابطة. ویسھم 
وفي التمتع بحقوق اإلنسان، وال سیّما الحق في حرمة الحیاة الخاصة، والحق في الحمایة من العنف، والحق 

من جمیع أوجھ التمییز، والحق في التمتع في التعلیم والمعرفة، والحق في المساواة، والحق في الحمایة 
بأعلى مستوى صحي یمكن بلوغھ. ویعترف في ھذا الصدد العدید من الصكوك والمعاییر الدولیة بمبادئ 

 مھمة تتعلّق بالجنسانیة والحیاة الجنسیة واإلنجاب.
الجنسیة وأن وعلیھ یحق لكل فرد بموجب القانون الدولي أن یتّخذ بحریة القرارات المتعلقة بحیاتھ 

یتحّكم بھا. وتتعلّق الحقوق الجنسیة بالصحة وبالرفاه البدني والعقلي واالجتماعي على حّد سواء. ویتمتع 
كلُّ فرد بموجب ھذه الحقوق بحریة أن یختار ممارسة العالقات الجنسیة أم ال وأن یختار التوقیت وجنس 

ق على الصحة اإلنجابیة أي اإلخصاب والحمل شریكھ. أّما الحقوق اإلنجابیة المتعلقة بالخصوبة فتنطب
والوالدة وما إلى ذلك وكذلك على الصحة غیر اإلنجابیة أي اإلجھاض ومنع الحمل والعقم. وتتیح ھذه 
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الحقوق للشخص أن یختار بحریة توقیت اإلنجاب وعدد األطفال الذي یرغب فیھ والفترة الزمنیة التي 
 تفصل بین الوالدات.

ثلیات والمثلیون ومزدوجو المیل الجنسي ومغایرو الھویة الجنسانیة وأحرار ومع ذلك یعجز الم
الھویة وحاملو صفات الجنسین وعدیمو الرغبة الجنسیة وأفراد الفئات الجنسانیة األخرى في العدید من 

الجنسیة  بلدان العالم عن ممارسة میولھم الجنسیة وھویتھم الجنسانیة بحریة. وتُعدُّ بالتالي ممارسة العالقات
بلًدا، ویبقى إخضاع مغایري الھویة الجنسانیة للرعایة  69بین شخصین من الجنس عینھ غیر مشروعة في 

الطبیة القاعدة المطبّقة في عدد كبیر من بلدان العالم وما تزال إجراءات تعدیل الجنس المذكور على األوراق 
ء والفتیات في العدید من دول العالم أن یتحّكمن الثبوتیة محرجة ومھینة في أغلب األحیان. ولیس بوسع النسا

بحیاتھن الجنسیة، ویقعن ضحایا العنف الجنسي والزواج القسري، وال یستطعن أن یخترن بحریة اإلنجاب 
أو عدمھ أو عدد األطفال أو أن یبحثن عن المتابعة التي یحتجن إلیھا في حال اإلسقاط أو الحمل المعّرض 

الوالدة. وما تزال بعض الدول تجّرم حاالت التولید الطارئة. وال تحصل النساء  للخطر أو صعوبات ما بعد
الحوامل والنساء اللواتي بلغن مرحلة المخاض واألمھات الشابات عامةً على الخدمات الصحیة الكافیة. 

ى وما یزال الحیض وأثره في الحیاة الیومیة موضوًعا تتجاھلھ السلطات العامة على نطاق واسع. وتبق
 الحیاة الجنسیة واإلنجاب في الكثیر من األحیان خاضعة للرقابة ویعاقب علیھا القانون.
 :2022ویجوز ألصحاب المشاریع المذكورة أدناه الترّشح لجائزة حقوق اإلنسان لعام 

 صحة الجنسیة واإلنجابیة؛الالمشاریع المتعلّقة بأنشطة التربیة الجنسیة وببرامج التوعیة على  -
المشاریع الرامیة إلى منع ومكافحة التنمیط والتمییز المتعلقین بالجنسانیة والمیول الجنسیة  -

والعنف الُممارس على النساء والفتیات والمثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري 
الھویة الجنسانیة وأحرار الھویة وحاملي صفات الجنسین وعدیمي الرغبة الجنسیة وأفراد 

 ات الجنسانیة األخرى؛الفئ
مشاریع مواكبة ودعم النساء والفتیات والمثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري  -

اد الھویة الجنسانیة وأحرار الھویة وحاملي صفات الجنسین وعدیمي الرغبة الجنسیة وأفر
مكن من من التمتع بأعلى مستوى م ھؤالء األشخاصتمكن الفئات الجنسانیة األخرى، كي ی

بیة من االنتفاع بالخدمات الصحیة الجنسیة واإلنجا حة الجنسیة، وذلك من خالل تمكینھمالص
 بوجھ خاص. ومساعدتھم على إحقاق حقوقھم

المشاریع المتعلقة بأنشطة ترویج حقوق المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري  -
جنسین وعدیمي الرغبة الجنسیة وأفراد الھویة الجنسانیة وأحرار الھویة وحاملي صفات ال

ھؤالء الفئات الجنسانیة األخرى وحمایتھا، وإذكاء الوعي بالتمییز القائم على الرھاب من 
ومواكبتھم، فضًال عن مكافحة اعتبارھم  ھمومكافحتھ، واعتماد آلیات الحتضان األشخاص

 یعانون من حاالت مرضیة، وما إلى ذلك.
عالمیًا، ویجب على المنظمات غیر الحكومیة أو األفراد تقدیم ترشیحھم  وتكتسي ھذه الجائزة بعًدا

بغض النظر عن الجنسیة أو الموقع الجغرافي. ویجب أن یتضمن الترشیح  2022للموضوع المقترح لعام 
 عرض نشاط میداني أو مشروع سینفّذ في فرنسا أو خارجھا.

 
 تسلیم الجائزة - 2

 
المشاركة في حفل توزیع الجوائز الرسمي في باریس. وسینال سیُدعى الفائزون الخمسة إلى 

الفائزون میدالیات ویتقاسمون مكافأة قدرھا سبعون ألف یورو تمنحھا اللجنة الوطنیة االستشاریة لحقوق 
اإلنسان من أجل تنفیذ مشاریعھم. ویمكن لھؤالء الفائزین الخمسة اعتبار أنفسھم فائزین بجائزة الجمھوریة 

 .2022لحقوق اإلنسان لعام الفرنسیة 
أما الفائزون الخمسة التالون فسینالون میدالیة "التنویھ الخاص" یقلّدھم إیاھا سفیر فرنسا في بلدھم 

 األصلي.
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 نظام الجائزة - 3 
 

الذي یمكننا أن نرسلھ إلیكم بناًء على طلبكم.  یجب على المشاریع المرشحة أن تلتزم بنظام الجائزة،
 االّطالع علیھ على موقع اإلنترنت التالي:كما یمكنكم 

lhomme-de-droits-des-prix-du-https://www.cncdh.fr/presentation 
 

 ملف الترشیح - 4 
 

 ي:یجب أن یتضمن ملف الترشیح المحّرر باللغة الفرنسیة، ما یل
أ) رسالة ترشیح یوّجھھا رئیس المنظمة غیر الحكومیة العاملة أو المسؤول القانوني عنھا، أو المرشّح 

 الفردي ویوقّعھا.
ب) ملف الترشیح، المرفق بھذه الدعوة لتقدیم طلبات الترشیح الذي یمكن تنزیلھ من موقع اللجنة 

des-prix-du-2022-www.cncdh.fr/edition- الوطنیة االستشاریة لحقوق اإلنسان:
lhomme-de-droits 

 ویبین ھذا الملف أنشطة الجمعیة أو الشخصیة الفردیة بالتفصیل. 
 ذلك.، والمنجزات، إلخ) إذا جاز األساسيج) تعریف بالمنظمة غیر الحكومیة العاملة (النظام 

 د) العنوان البریدي وتفاصیل الحساب المصرفي للمنظمة غیر الحكومیة أو المرّشح الفردي.
 

تشرین  10قبل الموعد النھائي لتقدیم الطلبات في ویجب على المرشحین إرسال ملفاتھم الكاملة، 
 إلى األمانة العامة للجنة الوطنیة االستشاریة لحقوق اإلنسان على العنوان التالي: 2022األول/أكتوبر 

−  CNCDH – À l’attention de Cécile RIOU-BATISTA, TSA 40 720 – 20 
avenue de Ségur, 75 007 PARIS – France 

 prixdesdroitsdelhomme@cncdh.fr أو عبر البرید اإللكتروني على العنوان التالي:  −
 

وبعد إعالن لجنة التحكیم النتائج، ستقدم رئیسة الوزراء أو وزیر آخر من وزراء الجمھوریة  
كانون األول/ دیسمبر  10للفائزین، في احتفال رسمي یقام في باریس في حدود  2022الفرنسیة جائزة عام 

2022. 
 

 ھذه الدعوة لتقدیم طلبات الترشیح على نطاق واسع. تعمیمالرجاء 
 مع أطیب التحیات.

 
 

 
 

 مغالي الفوركاد 
 األمینة العامة للجنة الوطنیة االستشاریة لحقوق اإلنسان
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