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  4102 مقترحاتالدعوة لتقديم 

 برنامج مبادرات المجتمع المدني , العراق

 

 تقديم المقترحاتلدعوة المعلومات رئيسية عن  .0

 

( من خالل برنامجها برنامج مبادرات المجتمع المدني في العراق تعلن عن دعوتها لتقديم المقترحات. ICMPاللجنة الدولية لشؤون المفقودين )

لهذا البرنامج هو لدعم مشاريع المنظمات غير الحكومية التي تبحث في مجال معالجة قضية االختفاء القسري و وأتمام حقوق الهدف الرئيسي 

 عوائل االشخاص المفقودين.

ممثلي  مع االخذ بنظر االعتبار بأن الهدف طويل المدى لبرنامج مبادرات المجتمع المدني هو لتشجيع التعاون بين منظمات المجتمع المدني و

 لتمويل المقترحات في دعوة تقديم األولوية المجتمع المدني و المؤسسات الحكومية المعنية في معالجة و حل قضية االشخاص المفقودين وستعطى

 بين مختلف قيام شبكات وطنية لتشجيع البالد أنحاء جميع في الوطنية الحكومية غير المنظمات بين شراكة إطار في ستنفذ التي المشاريع فعاليات

 المتضررة. فئات الشعب و بين مختلف المكونات على الصعيد الوطني

 

 المنح؟ للحصول بطلب التقدم يستطيع من .4

 

ني المنظمات الغير حكومية المسجلة قانونياً . االولوية سوف تعطى للمنظمات التي تعمل كشريك لمنظمات اخرى او شبكات منظمات المجتمع المد

 .ميع انحاء العراقفي ج المسجلة قانونيا

 

ل ؟ .3  ما هي فعاليات المشاريع التي من الممكن تُموَّ

 

 فعاليات المشاريع المقترحة يجب ان تهدف الى تحقيق احد االهداف التالية:

 

 ايفاء الحقوق لعوائل ضحايا االشخاص المفقودين  (أ

 

 الفعاليات التي من الممكن ان يتم دعمها تشمل, من بين االمور االخرى:

 

 عامة لتبني او / و تنفيذ القوانين المتعلقة باالشخاص المفقودين والشهداء.دعوة  -

 نشر المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة باالشخاص المفقودين والشهداء. -

راءات مناسبات تجمع جميع مكونات الشعب العراقي او/ و حمالت اعالمية من اجل الناجين و تعزيز الوعي فيما يتعلق بالتشريعات واالج -

 القانونية.

 نشاطات للشبكات على الصعيد الوطني من اجل قضايا االشخاص المفقودين والشهداء.  -

 انشاء تنسيق محلي بين منظمات المجتمع المدني في العراق من خالل نشاطات مشتركة في مجال قضية االشخاص المفقودين والشهداء. -

الضحايا المدنيين للنظام السابق. تطوير االليات التي تدعم التنفيذ العملي في الحق في دعوة عامة من اجل تبني وتنفيذ القوانين المتعلقة ب -

المعرفة و ايجاد المعلومات التي تتعلق بمصير االشخاص المفقودين , مثل روابط وقنوات االتصال بين منظمات المجتمع المدني 

 والشهداء .. الخ.الوطنية و المؤسسات الحكومية المعنية بقضية االشخاص المفقودين 
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 رفع الوعي و الثقافة و التشبيك (ب

 

 النشاطات التي من الممكن ان يتم دعمها تشمل, من بين االمور االخرى:

 

حكومية العراقية و منظمات المجتمع المدني و/ او المؤسسات الحكومية الناشطة في منطقة الانشاء تعاون مشترك بين المنظمات الغير  -

 يقيا من خالل نشاطات مشتركة .الشرق االوسط وشمال افر

 رفع الوعي والثقافة والتشبيك لتشمل جمهور واسع , خاصة فئة الشباب , بما يتعلق بقضية االشخاص المفقودين في العراق. -

 اشراك مؤسسات التعليم العالي : رفع الوعي بين الطلبة واالكاديميين في العراق. -

 

 رى و/ او اقامة النصب التذكارية لألشخاص المفقودينتطوير نماذج مشتركة فيما يتعلق بأحياء الذك (ت

 

 :االخرى االمور بين من, تشمل دعمها يتم ان الممكن من التي النشاطات

 

تسهيل الحوار على الصعيد المحلي و الوطني فيما يتعلق بتطوير نماذج احياء الذكرى واقامة النصب التذكارية لألشخاص  -

 المفقودين والشهداء.

والدعوة الى القوانين المحلية الخاصة بالتشريعات التي تتعلق باحياء الذكرى و اجراء النصب التذكارية لألشخاص  اجراء البحوث -

 المفقودين و الشهداء.

نشاطات على الصعيد المحلي والوطني من اجل احياء الذكرى في المناسبات الدولية المهمة المتعلقة بقضايا االشخاص المفقودين و  -

 من شهر كانون االول ( 03 –من شهر اب ؛ و اليوم الدولي لحقوق االنسان  03 -) اليوم الدولي للمفقودين حقوق االنسان 

 

 انواع المنح .2

 

 اشهر. 6الى  4في تنفيذ المشاريع المشتركة لمدة  سوف يتم منح تمويل )مشترك(  –ُمنَح المشاريع  (ث

 

قات الدراسية و الطاولة المستديرة مثل التدريب و ورش العمل والحل مدسوف يتم منح تمويل للنشاطات قصيرة األ -المنح قصيرة األمد (ج

و الزيارت الدراسية ... الخ. شركاء المشروع الذين تم منحهم منحة مشروع اليستطيعون ان يتقدموا بطلب دعم مادي من منحة 

 المشاريع قصيرة االمد كجزء من الدعم المالي االضافي لألموال التي ُصرفت سلفا و الذين تم تمويل مشروعهم مسبقا.

 لمقدمي الطلبات بتقديم اكثر من طلب واحد تحت اطار هذه الدعوة لتقديم المقترحات.يسمح 

 

 

 ما الذي يمكن ان يمول تحت منحة المشروع؟ .5

 

 ، والوجبات واإلقامة السفر تكاليف أي)راتب لشخص واحد من مقدم الطلب و المنظمة )المنظمات( الشريكة , تكاليف تنفيذ فعاليات المشروع 

 .والبريد واالنترنت والهاتف المكتبية اللوازم:  المكتبية التكاليف عن فضال( ذلك إلى وما ، المؤتمر ومواد التصوير، المؤتمرات، فةغر واستئجار

 

( متوجهة لدعم المنظمات الغير الحكومية التي تتعامل مع قضايا تتعلق بقضية االشخاص ICMPبما ان اللجنة الدولية لشؤون المفقودين )

 و الشهداء, بعض التكاليف المكتبية ممكن ان يتم تمويلها تحت منح المشروع ) مثال ايجار المكتب (. المفقودين
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 من الميزانية الكلية. %03التكاليف المكتبية , االيجار والمرتبات يجب ان ال تتعدى 

 

 ما الذي يمكن ان يمول تحت الدعم قصير االمد؟ .6

 

)المنظمات( الشريكة, باالضافة الى تكاليف فعاليات المشروع ) تكاليف السفر , المبيت , الوجبات,  راتب لشخص واحد من مقدم الطلب و المنظمة

 ايجار قاعة المؤتمر , مواد الطباعة و االستنساخ ( باالضافة الى جزء من تكاليف االتصاالت.

 

 ما الذي لن يمول؟ .7

 

 اإلغاثة أو والرواتب، والتعمير، ،(و السيارات والمعدات واألثاث مباني،ال ) والتمويل ل اإلدارية، التكاليف من وغيرها المحاسبة خدمات

كل هذا غير مأخوذ بنظر  (الخ والمالبس، والبنزين، الوقود وحطب ، الطبي العالج أو والدواء الغذاء) اإلنسانية المباشرة مثل أو االجتماعية

 .االعتبار في عملية التمويل

 

 عملية االختيار .8

 

( ستستلم عدد كبير من المشاريع المقترحة , فأن منح المشروع و المنح قصيرة ICMPعتبار بأن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين )اخذين بنظر اال

ية لشؤون األمد ستمنح بعد عملية اختيار تفصيلية ضمن المعايير التي ُذكرت سلفا . لجنة االختيار تتكون من ممثلين عن مختلف اقسام اللجنة الدول

 ودين وجميع موظفي برنامج مبادرات المجتمع المدني في العراق.المفق

 

 كيفية التقدم بطلب للمنح ؟ .9

 

 4102نيسان.03  اخر موعد لتقديم مقترحات المشاريع هو 

 

 ة مستمرة.المقترحات بالنسبة للمنح قصيرة االمد يجب ان ترسل قبل شهر على االقل قبل بداية الفعاليات و وسوف تتم اجراءات الموافقة بصور

 

 يجب ان تسلم جنبا الى جنب مع الوثائق المرفقة الى : مقترحات المشاريع

 

 mp.org-Iraqproposal@ic  :بواسطة البريد االلكتروني

 

 mp.org/documents-www.ic التاليالرجاء االطالع على صيغة مقترحات المشاريع على موقع   

 

 المواد المرفقة مع المشروع المقترح .01

 

 باالضافة الى استمارة الطلب يجب ان ترسل الوثائق التالية مرفقة مع الطلب:

 نسخة من وثيقة التسجيل لجمعيتك / منظمتك; 

 النظام االساسي )التشريع( الخاص بمنظمتكم / جمعيتكم; 

mailto:Iraqproposal@ic-mp.org
http://www.ic-mp.org/documents
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  عن عضويتكممعلومات; 

 )تصريحات الشراكة )كل شريك يجب ان يكتب التصريح الخاص به; 

 .)نسخة من وثيقة التسجيل لشريككم )شركاؤكم 

 االنكليزية.الكردية و العربية و الطلب ممكن ان يكتب باللغات

 

 معايير االولوية االساسية :

 

 المشروع يتضمن شريك واحد او اكثر; 

  الى المقترحاتمشاريع تعالج اولوية الدعوة; 

  اشهر 6اشهر وليست اكثر من  4مدة المشاريع لمنح المشاريع التقل عن; 

 يتم العمل بالمقترح طبقا للمعايير الخاصة بقالب المشروع و صيغة الميزانية; 

 توثيق الدعم يكون مرفقا; 

 تصاريح الشراكة تكون موقعة و مختومة و مرفقة; 

 المدة المحددة المقترحات لمنح المشروع ترسل في نهاية; 

 المقترحات يجب ان تتضمن وصف واضح للنتائج المرجوة من المشروع; 

  مدة المشروع. خاللالمقترحات يجب ان تظهر كيف ان نتائج المشروع سوف تصبح مستدامة 


