
 صندوق األمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب 

  2019دعوة لتقديم الطلبات لعام  :1/2018نشرة رقم: 

 

للصندوق  مقترحات المشاريععن فتح باب تقديم  التعذيب لضحايا للتبرعات المتحدة األمم صندوقتعلن أمانة 

 . 2019المشاريع خالل عام ، لمنح دعم 2018آذار من عام  1كانون الثاني حتى  15من تاريخ 

 . المقدمة بعد هذه الفترة لن يتم أخذها بعين االعتبار مقترحات المشاريع

شكل دعم  يأخذقد المباشر الدعم  لضحيا التعذيب وذويهم. دعم مباشرتوفير التي منح دعم المشاريع تمنح لمؤسسات 

افة مناطق العالم ويجب ان تقدم الطلبات بإحدى اجتماعي. تقبل الطلبات من كدعم أو  نفسي؛ دعم قانوني؛ دعم طبي؛

 او اإلسبانية. ؛الفرنسية ؛اللغات التالية: االنجليزية

 ةالمقدمة للصندوق ان تراعى الشروط والمعايير المنصوص عليها في المبادئ التوجيهي مقترحات المشاريعيتوجب على 

 المبادئ التوجيهية يرجى قراءة ،لذلك .االعتبارال يرعي هذه المعايير لن يتم أخذه بعين  مقترح لمشروعللصندوق. أي 

متوفرة على الرابط ) المبادئ التوجيهية  المشروع مقترحللصندوق قبل تقديم 

 ( http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/Apply.aspxالتالي:

لكل مقترح، فضال عن  تسيتم استعراض ويقيم مقترحات المشاريع على أساس تنافسي، مع مراعاة الجدارة واالحتياجا

 المتواصل المقدم من الصندوق الى المشروع ذاته.  مسنوات الدع

القائمة على توفير دعم مباشر للضحايا لفترة أقصاها  المشاريع بشكل سنويالى انه كقاعدة عامة، يتم دعم يرجى االنتباه 

وخالل الثالث  .وقالميزانية في الصند وتوافر لمقترح المشروع المقدم المرضي بالتقييم رهنا عشرة سنوات متواصلة،

  . السابق التي نفذ فيها المشروع بلدمن نفس المؤسسة لمشروع في ذات  مقترح المشروعسنوات المقبلة، لن يتم قبول 

 كيفية تقديم مقترحات المشاريع؟ 

 من خالل الموقع االلكتروني التالي: م مقترحات المشاريعيتم تقدي
https://grants.ohchr.org/Default.aspx.  

 .48عضوية في الموقع االلكتروني والتسجيل للجلسة رقم  وتسجل يتوجب إنشاء

)الدليل متوفر  من خالل الموقع االلكتروني تقديم مقترحات المشاريع بخصوص خطواتيتوفر دليل لمساعدة المؤسسات 

: باللغة االنجليزية؛ الفرنسية؛ واإلسبانية

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/Apply.aspx ) . 

، يتوجب إرسال بريد إلكتروني عند تقديم مقترحات المشاريعسار بالغ حول أي صعوبة أو خلل أو االستفمن أجل اإل

  unvfvt@ohchr.orgألمانة الصندوق على العنوان التالي: 

لقبول  تخصيص الوقت الكافي لعملية تقديم مقترحات المشاريع قبل الموعد النهائي المؤسسةالطلبات/ مقدمييتوجب على 

 . 2018آذار  1حتى تاريخ بشكل دوري مقترحات المشاريع وتقيم  استالمتبدأ عملية  .المقترحات

 األولويات: 

اص لمقترحات المشاريع المقدمة من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، خ، سيتم إيالء اهتمام 2019خالل عام 

 . ومنطقة البحر الكاريبي، وبلدان آسيا الوسطى ةوالبلدان األعضاء في مجموعة دول أمريكا الالتيني
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 2017المؤسسات التي تم دعم مشاريعها خالل عام 

 الثاني كانون  15من خالل الموقع االلكتروني خالل الفترة التالية:  حول المشروع يتوجب تقديم القرير النهائي

 . 2018آذار  1حتى 

  .أي مقترح مشروع مقدم من مؤسسة لم تقدم القرير النهائي خالل الموعد المحدد، سيتم استبعادها بشكل تلقائي

السابقة )يشمل منح مشاريع  ةالتقرير النهائي، أو تقرير مدقق الحسابات حول استخدم المنح مأي مؤسسة ال تقدي

 م للصندوق لمدة ثالث سنوات. التقدالطوارئ(، تحرم من 
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