موجز حول جائزة نانسن لالجئ لعام 2021

جائزة نانس لالجئ التي تقدمها مفوضية الالجئين
ما هي جائزة نانسن لالجئ؟
تُكرم جائزة نانسن لالجئ األفراد والمجموعات والمنظمات التي تقوم بما هو أبعد من نداء الواجب لحماية
الالجئين والنازحين وعديمي الجنسية .ويتم تقديم الجائزة كل عام ويتلقى الفائز مبلغ  150ألف دوالر أمريكي
تتبرع بقيمته حكومتا النرويج وسويسرا .كما تم تحديد أربعة فائزين إقليميين لهذا العام .وتهدف جائزة نانسن،
من خالل الفائزين بها ،إلى إبراز القيم التي عمل بها فريدجوف نانسن – وهو أول مفوض سام لالجئين –
والمتمثلة بالمثابرة وااللتزام في مواجهة الشدائد.
كيف يتم تكريم الفائز؟
في كل عام ،يتم تكريم الفائز في حفل مرموق يقام في جنيف وأمام جمهور من جميع أنحاء العالم .وتهدف
الجائزة النقدية لجائزة نانسن إلى تمكين الحاصل عليها من متابعة مشروع يهدف لمساعدة الالجئين أو النازحين،
يتم تطويره بالتشاور الوثيق مع المفوضية.
متى يتم اإلعالن عن الفائز؟
هذا العام ،سيتم اإلعالن عن الفائز مع أربعة فائزين إقليميين في نهاية شهر سبتمبر ،وذلك قبل الحفل الذي يقام
عادة في األسبوع األول من شهر أكتوبر .ويتزامن الحفل مع اليوم األول الجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية
( ،)ExComوهو حدث سنوي ألصحاب المصلحة وصناع السياسات .ويضم الحفل فنانين مشهورين وصاعدين
يدعمون قضية الالجئين والنزوح.
الفائزون السابقون
أول من حصل على جائزة نانسن لالجئ كانت إليانور روزفلت ،وهي أول رئيسة للجنة األمم المتحدة لحقوق
اإلنسان والسيدة األولى للواليات المتحدة إلى جانب الرئيس فرانكلين روزفلت .وعلى مر السنين ،حصل أكثر
من  60فردا أو مجموعة أو منظمة على الجائزة نظير خدمتهم االستثنائية لالجئين والعمل المتميز الذي قاموا به
لصالح الالجئين والنازحين .تعرفوا على المزيد عن الفائزين السابقين.
من هو فريدجوف نانسن؟
فريدجوف نانسن هو مستكشف وعالم ودبلوماسي وناشط إنساني نرويجي وحائز على جائزة نوبل للسالم .شغل
منصب المفوض السامي األول لالجئين في عصبة األمم من  ،1930-1920حيث ساعد مئات اآلالف من
الالجئين على العودة إلى ديارهم .وقد مكنت جهوده كثيرين غيرهم من أن يصبحوا مقيمين بشكل قانوني وأن
يجدوا عمال لهم في البلدان التي لجأوا إليها .وتستلهم جائزة نانسن لالجئ من اإلرث الذي تركه نانسن خالل
عمله.
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الشراكة في الجائزة
وفرت الشراكة القائمة وراء الجائزة أساسا متينا لنجاحها المستمر على مر السنين .وتمول الحكومتان
السويسرية والنرويجية الجائزة النقدية ،فيما توفر مؤسسة إيكيا ومفوضية الالجئين التمويل الالزم للمشروع
السنوي.
الفرص اإلعالمية
سيتم توفير الحزم اإلعالمية للفائز العالمي والفائزين اإلقليميين قبل اإلعالن عنهم في شهر سبتمبر .يمكن تسهيل
الرحالت الميدانية لتغطية عمل الفائز بالجائزة  /الفائزين اإلقليميين ،باإلضافة إلى إجراء المقابالت الفردية عند
الطلب .يمكن التواصل مع فريق جائزة نانسن لالجئ عن طريق البريد اإللكتروني :السكرتارية
nansen@unhcr.org
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