
 

 

 

 أيسلندا  في   يعيشون  الذين الالجئين   لألطفال الترفيهية األنشطة صندوق 

 -  التخصيصقواعد  -

   الترفيهي  إنشاء الصندوق  تاريخ

  أطفال   لترفيه   استخدامها  وأرادوا أن يتم  بالتبرعات   األيسلندي  األحمر   الصليب   إلى  املتبرعون   جاء  ،2015  عام  أواخر   في

اتخاذ  للتبرعات،   إطار  وإلنشاء  .داأيسلن  في  يعيشون   الذين   الالجئين    أطفال   لترفيه  مخصص  صندوق   بتشكيل   قرار  تم 

   :الصندوق  على التالية  القواعد  وتسري . الالجئين

 الغرض  – 1 املادة

 واألصغر  17  البالغين من العمر الالجئين،  األطفال  دعم  هو  الصندوق  هذا  من  الغرض
ً
  األنشطة  في  يشاركون   الذين  ،عاما

  املصحوبين  غير  القصر   املقصود بهم هنا هم  الالجئين  وأطفال .أخرى  أماكن  فيؤهلون للحصول على منح  امل غيرو   الترفيهية

  وأطفال  أيسلندا   في  طلب  تقديم   بعد  اللجوء   حق  املمنوحين  الالجئين   وأطفال   توطينهم،   املعاد  الالجئين  وأطفال   بذويهم، 

 . إنسانية ألسباب الحماية  املمنوحين  الالجئين

 والترويج   اإلشراف – 2 املادة

  (. IRC)  األيسلندي  األحمر  للصليب  الرئيس ي   املقر   إشراف   تحت   وهو   عامين،   ملدة   تجريبي   كمشروع   الصندوق   إنشاء  تم

  (IRC)  األيسلندي   األحمر  للصليب  الرئيس ي  املقر  ويشرف  .الصندوق   هذا   إدارة  واالتصاالت  التبرعاتقسم جمع  ويتولى  

  .ملرة واحدة فقط  املقدمة التبرعات أومحددة    تبرعات جمع ق طري عن  إما   للصندوق، التبرعات على

فروع  الرئيس ي  املقر  ويقوم   االحتفاظ   عن  فضال  بالصندوق،  املتعلقة  واملشورة  باملعلومات  األحمر  الصليب  بتزويد 

 . املخصصة واملبالغ املنح من املستفيدين تبسجال 

 املناسبة  األنشطة – 3 املادة

  النشاط الذي سيمارسه الطفل من   كون ي  أن   ينبغي  ولكن  األطفال   أنشطة  من  نوع  ألي   ق الصندو   من  منحة  تقديم  يمكن

الدورات  املنح  استخدام  ويمكن  .الديهمو و   األطفال  اختيار  أنواع   آخر  نوع  أي  أو   والرقص  والرياضة  واملوسيقى  في    من 

   .بها املتعلقة  والرحالت الترفيه

 

 

 



 الطلبات  – 4 املادة

  فرع   تكليف  تقرر   أن  معينة منطقة  في  للفروع  ويمكن  .الطفل  إقامة  بلدية  في  األحمر  الصليب  رعف  في  الطلبات  تسليم  يجب

  اإلمكان،   قدر  فرع،  كل  وعلى    .الفرع  ذلك  إلى  املتقدمين  توجيه   ينبغي  ثم  ومن   الصندوق   إلى  الطلبات  بتقديم  واحد

   .الطلبات مع  يتعامل الذي  الصحيح  مع الفرع للتواصل الطلبات مقدمي   مساعدة

    :على النحو التالي  خاص طلب  استمارة وملء الفواتير  تقديم ب يقوم مقدمي الطلب

 اسم مقدم الطلب -

 املطلوب  النشاط  -

 املبلغ املطلوب -

 املنحة  الذي ستدفع عليه املصرفي الحساب   رقم -

  أخرى   منح  على  الحصول   تم  قد  كان  إذا  مما  للتحقق  (IRC)  األيسلندي  األحمر  للصليب  الرئيس ي  املقر  من  إذن -

 النشاط  لنفس

 الطلب  مقدم وتوقيع تاريخ الطلب -

 

  يستوفي   الطلب  كان   إذا   .3  املادة  في  عليها  املنصوص  األنشطة  متطلبات   يستوفي  الطلب   كان  إذا   ما   الفروع  بعد ذلك، تقرر 

  األحمر   ليبللص   الرئيس ي  املقر  واالتصاالت في  التبرعاتجمع    قسم  إلى  الفواتير  يقوم الفرع بإرسال الطلب مع  املتطلبات،

  التبرعاتجمع    قسم   وافقوي.    tomstundasjodur@redcross.is:  اإللكتروني  البريد  على  (IRC)  األيسلندي

  نظرة   بإلقاء  واالتصاالت  التبرعاتجمع   قسم  ويقوم  .املنح  دفعب  تقوم  التي  املالية  دائرة  إلى  حيلها وي  املنحة  علىواالتصاالت  

   .األموال  تخصيص وعلى موعد باملنح  تستفيد التي األنشطة وعلى نوع  املستفيدين،  على عامة

 املخصصات  – 5 املادة

  من   سنوات  4  إلى  تصل  ملدة  أو  أيسلندا  في  إقامة  تصريح  على   يحصلوا  حتى  ألطفالل  الصندوق   يجوز تخصيص املنح من

   .انيةإنس  ألسباب الحماية  أو  اللجوء  على الحصول 

  كرونا أيسلندية   30.000  إلى  تصل   منح  على  الحصول   طفل  لكل   يمكن   . طفل  لكل   السنة  في  مرتين  الطلبات   تقديم   يمكن

   .السنة تلك في  أخرى   مخصصات أي  تمنح  لن الواحد، التخصيص في مبلغ  بأقص ى منحة منح حالة وفي .عام كل

 املراجعة  – 6 املادة

  املراجعة   هذه  وتنفذ   .سنة  كل   نهاية   بحلول   سنويا،   للمخصصات  األقص ى   الحد  عن   فضال  القواعد،   هذه   مراجعة   ينبغي

   . السنة تلك للصندوق خالل طلبات  تلقت التي والفروع  الرئيس ي املقر بواسطة جماعي بشكل

  في  األحمر   الصليب  وفرع  اإلنسانية   العمليات   وقسم   واالتصاالت  التبرعات   جمع  قسم  عن   ممثلون   القواعد   هذه   أعد

  في   األحمر  الصليب  وفرع  وغارابير  هافنارفجورور   في  األحمر  الصليب  وفرع  كوبافوغور   في  األحمر   الصليب  وفرع  ر إيافجورو 

 . 2016 في يناير ريكيافيك

mailto:tomstundasjodur@redcross.is


  الصليب   وفرع  العام،  األمين  ومكتب   ،واالتصاالت  التبرعات  جمع   قسم   عن   ممثلين  قبل  من   القواعد  هذه   مراجعة   توتم

   .2017 ديسمبر 15 في ريكيافيك  في األحمر صليبال وفرع إيارجرفجور،  في األحمر


