استمارة الترشيح
لجائزة توليب حقوق اإلنسان2022
تعليمات
توليب حقوق اإلنسان (  )The Human Rights Tulipهي جائزة من الحكومة الهولندية للمدافعين الشجعان عن حقوق اإلنسان الذين يعززون حقوق اإلنسان ويدعمونها بطرق
مبتكرة .يرجى االطالع على  www.humanrightstulip.nlللحصول على مزيد من المعلومات حول الجائزة.
يمكنك ترشيح المنظمات واألشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لهذه الجائزة.
المؤهلون هم المدافعون عن حقوق اإلنسان الذين:
 يقبلون الصفة العالمية لحقوق اإلنسان على النحو المحدد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ()UDHR يدافعون عن حق اإلنسان على النحو المحدد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يعملون على الدفاع عن حقوق اإلنسان بطريقة غير عنيفةيرجى مالحظة أنه لن يتم النظر إلى المدافعين عن حقوق اإلنسان المتوفين أو غير الناشطين في وقت الترشيح.
يمكن تقديم الترشيحات عن طريق ملء نموذج الترشيح أدناه على أكمل وجه ممكن  ،وإرساله إلى  dmm-tulip@minbuza.nlويجب تقديم جميع الترشيحات قبل 2
أغسطس /آب 2022
يرجى تقديم مرجعين اثنين (من األشخاص  /المنظمات المعروفة  /المحترمة) يدعما ترشيحك واللذان قد نتواصل معهما للحصول على معلومات إضافية  ،أدناه (السؤال .)15
يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني  www.humanrightstulip.nlمن أجل جميع أسئلتك حول إجراءات الترشيح واالختيار.
سيجري االتصال فقط بالمرشحين الذين يقع عليهم االختيار .وسيتم اإلعالن عن أسماء ولمحات تعريف الذين وصلوا إلى الدور النهائي في موقعنا
 .www.humanrightstulip.nlوسيدعى الفائز بجائزة حقوق اإلنسان إلى المشاركة في العديد من األحداث العامة  ،بما في ذلك حفل منح الجائزة في هولندا في ديسمبر/كانون
األول 2022
يرجى العلم بأن عملية اختيار الفائز بجائزة حقوق اإلنسان يواكبها ظهور علني .وقد يزيد هذا في بعض الحاالت من المخاطر التي يواجهها المرشح .ولذلك نؤكد عليك بشدة أن
تراعي اآلثار الضارة المحتملة على أمن المرشح وأن تتحدث معه عن تلك اآلثار الضارة المحتملة.
ستقوم وزارة الخارجية بمعالجة البيانات الشخصية بما يتمشى مع الالئحة العامة لحماية البيانات .ولن يتم استخدام البيانات المقدمة إال في إجراءات الترشيح واالختيار الخاصة
بجائزة توليب حقوق اإلنسان .وسيتم حذف جميع البيانات المقدمة في خالل  12أسبوعا بعد منح جائزة توليب حقوق اإلنسان .
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 .1هل المرشح شخص معين أم هو منظمة؟ (يرجى اإلشارة بعالمة :)X
[ ]
شخص
[ ]
منظمة
 .2هل أعطى الشخص المرشح أو المنظمة المرشحة موافقة صريحة وكاملة على الترشيح؟ (يرجى اإلشارة بعالمة :)X
[ ]
نعم
[ ]
ال
 .3تفاصيل االتصال بالمرشح (في حالة المنظمة يرجى تقديم تفاصيل االتصال بممثل المنظمة):
االسم العائلي (اللقب/الكنية) كما هو مذكور في جواز السفر:
االسم الشخصي كما هو مذكور في جواز السفر:
اسم المؤسسة:
العمر:
دولة اإلقامة :

الجنس:
عنوان البريد اإللكتروني للمرشح:
رقم هاتف المرشح:
اللغات التي يتحدثها ويفهمها المرشح:
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 .4مجاالت عمل المرشح (اختر ما ال يزيد عن ثالثة):
[ ] الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

[ ] الحقوق المدنية والسياسية

[ ] حقوق العمل

[ ] الحق في حرية التعبير والرأي

[ ] حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية

[ ] الحقوق المتساوية للمثليات ومثلي الجنس وثنائي
الجنس والمتحولين جنسيا ومن بين الجنسين
()LGBTI

[ ] الحقوق البيئية

[ ] الحقوق الرقمية والخصوصية

[ ] حقوق األعمال وحقوق اإلنسان

[ ] الحق في حرية الدين أو المعتقد

[ ] حقوق الطفل

[ ] حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

[ ] الالجئون وضحايا النزاعات المسلحة

[ ] تعزيز نظام حقوق اإلنسان المتعدد األطراف

[ ] حقوق الشعوب األصلية

[ ] مكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز المساءلة
عن الجرائم الدولية

[ ] المساعدة اإلنسانية والتنمية

[ ] االختفاء القسري والمفقودون

[ ] غيرها .... ،

[ ] حل النزاعات وبناء السالم
[ ] االحتجاز والعبودية

 .5الوصف
صف بإيجاز عمل المرشح في مجال حقوق اإلنسان .ما هي األساليب واألنشطة التي ينفذها المرشح للقيام بهذا العمل؟ (بحد أقصى  250كلمة)
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 .6الخلفية السياسية والثقافية
صف بإيجاز السياق االجتماعي  -الثقافي والسياسي الذي يعمل فيه المرشح وكيف يرتبط عمل المرشح بهذا السياق( .بحد أقصى  250كلمة)

 .7المخاطر والمقاومة التي يواجهها المرشح
هل يواجه المرشح مخاطر أو مشاكل أو مقاومة بسبب عمله في مجال حقوق اإلنسان؟ من أو ما هو الشيء الذي يعقد أو يعرقل عمل المرشح؟
كيف يؤثر هذا على حياة وظروف عمل المرشح؟ هل اتخذ المرشح أية خطوات أو تدابير لمواجهة هذه التحديات؟ (بحد أقصى  250كلمة)
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 .8التجديد/االبتكار
صف بإيجاز ما هي جوانب عمل المرشح التي يمكن اعتبارها إبداعية ومتطورة وناجحة ولماذا؟ هل يمكنك إعطاء أمثلة ملموسة على االبتكار
والنجاح الذي تحقق؟ (بحد أقصى  150كلمة)

 .9التأثير
من هم المستفيدون من عمل المرشح؟ صف بإيجاز تأثير عمل المرشح على المستفيدين و  /أو أصحاب الحقوق؟ (بحد أقصى  150كلمة)
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 .10المنظمة المشاركة
هل يعمل المرشح بنشاط مع منظمة مشاركة و  /أو مجتمعات أخرى على الصعيد الوطني و  /أو الدولي؟ وكيف يشارك هؤالء الشركاء في
تطوير وتنفيذ العمل؟ (بحد أقصى  150كلمة)

 .12االستدامة وقابلية توسيع رقعة العمل
كيف يمكن للمرشح تحقيق استدامة عمله وما هو المطلوب لضمان ذلك؟ هل هناك إمكانية لتوسيع رقعة عمل المرشح؟ ما هو المطلوب للقيام
بذلك من حيث الموارد البشرية والمالية ،والقدرة التنظيمية ،والدعم من اآلخرين  ،وما إلى ذلك؟ وكيف يمكن لآلخرين
االستفادة من هذا العمل في المستقبل؟ (بحد أقصى  250كلمة)
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 .12االستفادة من الجائزة
كيف يمكن لجائزة توليب حقوق اإلنسان أن تفيد المرشح وعمله؟ (بحد أقصى  100كلمة)

 .13االعتراف
هل تلقى عمل المرشح أي اعتراف إو تقدير علني؟ وإذا كان األمر كذلك  ،فما هي الجوائز أو عبارات التقدير أو أشكال التقدير األخرى التي تم
تلقيها  ،ومن من؟
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 .14معلومات عن الشخص الذي يقدم الترشيح (المرشِح):
االسم العائلي (اللقب/الكنية):
االسم الشخصي:
اسم المنظمة (إن وجدت):
دولة اإلقامة

عنوان البريد اإللكتروني:
رقم الهاتف:

 .15يرجى تقديم اسمين كمرجعين لدعم هذا الترشيح:
المرجع 2

المرجع 1

االسم العائلي:

االسم العائلي:

االسم الشخصي:

االسم الشخصي:

دولة اإلقامة:

دولة اإلقامة:

المنظمة (إن وجدت):

المنظمة (إن وجدت):

عنوان البريد اإللكتروني:

عنوان البريد اإللكتروني:

رقم الهاتف:

رقم الهاتف:

 .16الوثائق الداعمة
إذا كنت ترغب في ذلك  ،يمكنك مشاركة معلومات إضافية حول عمل المرشح  ،مثل الروابط إلى موقعه على الويب أو التقارير أو المنشورات
أو التغطية اإلعالمية أو مقاطع الفيديو أو أية معلومات أخرى عبر اإلنترنت تشير إلى عمل المرشح .ويمكنك أيضا إرسال مقاطع فيديو تم نشرها
بواسطة  Firefox Sendأو ( WeTransferإلى  .dmm-tulip@minbuza.nlويرجى قصر هذه المعلومات اإلضافية على ما ال يزيد
عن خمسة روابط و  /أو ملفات.
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