بانطةوازيَك بؤ ثيَشنيازةكاني 4102
ثرؤطرامي دةست ثيَشخةريةكاني كؤمةلطةي مةدةني ،عيَراق
 .0زانياري بنةرةتي سةبارةت بة بانطةوازي ثيَشنيزةكان
كومسيوني نيَودةولةتي سةبارةت بة كةساني ون بوو(ئاي سي ئيَم ثي) لة ريَطةي ثرؤطرامي دةستثيَشخةريةكاني كومةلطةي مةدةني
لة عيَراق ،هةلَدةستيَت بة ئةنجامداني بانطةوازيَك بؤ ثيَشنيازةكان .ئامانجي سةرةكي بريتية لة ثشتطيري كردن لة ثرؤذةي
ريَكخراوةكاني نيَودةولةتي ئةو ريَكخراوانةي كة لة زةمينةي ون بووني سةثيَنراو و جيَبةج َي كردني مافي خيَزانةكاني كةساني
ونبوو كار دةكةن.
بة لة بةرضاوطرتني ئةوة ي كةوا ثرؤطرامي ماوة دريَذي كومةلطةي مةدةني لة عيَراق بؤ هانداني يارمةتي لة نيَوان
ريَكخراوةكاني ناحكومي و ضاالكواناني تري كومةلطةي مةدةني و ئاذانسةكاني تري ثةيوةنديداري حكومي لة عيَراق لة ثرؤسةي
ضارةسةر كردني كيَشةي كةساني ون بوو ،ئةولةويةتي ئةم بانطةوازة دةدريَت بة ضاالكيةكاني ثرؤذةي بودجة كة بة هاوبةشي لة
نيَوان ريَكخراوةكاني ناحكومي جيَبةج َي دةكريَن لة سةرتاسةري والت بؤ هانداني تؤري سةرتاسةري و ديالؤطي هةمةاليانةي
نةذادي لة نيَوان دانيشتواني كارليَكراودا.
كي دةتوانيَت تةقديمي بةخشيةنةكان( يارمةتي دارايي) بكات ؟
َ .4
ريَكخراوةكاني ناحكومي تؤماركراوي شةرعي  .ئةم ئةولةويةتةش دراوة بة رێكخراوة نا حكومية كان بة هاوبةشي لةطةأل
ريَكخراوةكاني تر كار دةكةن ياخود تورةكاني تؤماركراوي شةرعي لة سةرتاسةر وآلت دا.
 .3كام لة ضاالكيةكاني ثرؤذةكة دةكريَت بودجةي بؤ تةرخان بكريَت؟
ضاالكيةكاني ثرؤذةي ثيَشنيازكراو ثيَويستة هةول بدةن بؤ بةدةست هيَناني يةكيَك لةم ئامانجانةي خوارةوة.
أ)

دابين كردني مافةكاني ئةنداماني بةجيَماوي خيَزاني كةساني ون بوو

ئةو ضاالكيانةي كة دةكر َيت بؤ ثشتطيري كردن بةكار ب َينريَن  ،لة نيَوانيان:
 داكوكي كردني طشتي بؤ طرتنة خو و ياخود /جيَبةج َي كردن ياسا لةسةر كةساني ون بوو و شةهيدان.بالو كردنةوةي زانياري لة ياساداناني ياخود ياساي هةنووكةيي سةبارة ت بة كةساني ون بوو و شةهيدان. رووداوةكاني فرة نةذادي و  /ياخود بالوكراوةكان بؤ بةجيَماوان هاندان و ئاطادار كردنةوةيان سةبارةت بة ياساي ثةيوةنديدارثرؤسيجةرةكاني ياسايي.
 ضاالكيةكاني سةرتاسةري و تؤري فرة نةذادي بؤ كيَشةكاني كةساني ون بوو و شةهيدان. ثةرةثيَداني هاوكاري هةريَمي لة نيَوان كومةلطةكاني ريَكخراوي مةدةني لة عيَراق لة ريَطةي ضاالكيةكاني هاوبةش لةضوارضيَوةي كةساني ون بوو و شةهيدان دا.
 داكوكي كردني طشتي بؤ طرتنة خؤ و جيَبةج َي كردني ياسا و لة ث ًيََ ناو قوربانياني مةدةني رذيَمي ثيَشوو .ثةرةثيَداني ئةوميكانيزمانةي كة ثشتطيري عةمةلي جيَبةج َي كردني ماف و بةدةست هيَناني زانياري سةبارةت بة ضارةنووسي كةساني ون بوو ،
وةك ثةيوةندي ياخود كةنالي ثةيوةندي كردن لة نيَوان ريَكخراوةكاني ئيَن جي ئؤي نةتةوةيي و ئاذانسةكاني حكومي ثةيوةست بة
مةسةلةي كةساني ون بوو و شةهيدان.
ب) بةرز كردنةوةي هوشياري ،ثةروةردة و تؤر
ئةو ضاالكيانةي كة دةكريَت بؤ ثشتطيري كردن بةكار بيَنريَن  ،لة نيَوانيان:
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 ثةرةثيَداني هاوكاري هةريَمي لة نيَوان رێكخراوة نا حكومية كان عيَراق و ريَكخراوةكاني مةدةني و  /ياخود ئاذانسةكانيحكومي ضاالك لة رؤذهةالتي ناوةراست و ناوضةي باكووري ئةفريقا لة ريَطةي ضاالكيةكاني هاوبةش.
 بةرز كردنةوةي هوشياري ،ثةروةردة و تؤر بؤ ضيني فراوانتري طشتي بة تايبةتي طةنجان و بة لةبةرضاوطرتني مةسةلةيكةساني ون بووي عيَراق.
 بةشداري كردني دةزطاكاني خويَندني باآل  :بةرزكردنةوةي هوشياري لة نيَو قوتابيان ئةكاديميةكان لة عيَراق دا.ث) ثةرةثيَداني مؤديَلةكاني ياد كردنةوة و /ياخود ياد كردنةوةي كةساني ون بوو.
ئةو ضاالكيانةي كة دةكر َيت بؤ ثشتطيري كردن بةكار ب َينريَن  ،لة نيَوانيان:
 ئاسانكاري بؤ ديالوطي هةريَمي و سةرتاسةري والت سةبارةت بة ثةرةثيَداني مؤديَلةكاني ياد كردنةوة و يادكردنةوةي كةسانيون بوو و شةهيدان.
 بةدواداضون و داكوكي كردن لة ياساي ناوةكي و ثةيوةست بة ياد كردنةوةي يادكردنةوةي كةساني ون بوو و شةهيدان. ضاالكيةكاني هةريَمي و سةرتاسةري بؤ يادكردنةوةي ريَكةوتةكاني دياري كراوي نيَودةولةتي طرنط مةسةلةي بؤ كةساني ونبوو و مافةكاني مرؤظ( .رؤذي نيَو دةولةتي ون بووان 03ي مانطي  ،8و رؤذي نيَودةولةتي مافي مرؤظ 03ي مانطي )01
 -2جؤرةكاني بةخشين (يارمةتي دارايي)
 بةخشينةكاني ثرؤذة :ئةم جورة دةبةخشريَت بؤ بودجةي جيَبةج َي كردني ثرؤذةكاني هاوبةش بؤ ماوةي  4تاكو  6مانط. بةخشبنةكاني ماوة كورت :ئةم جورة بةخشينةش دةدةريَت بؤ بودجةي ضاالكيةكاني ماوة كورت وةك ،راهيَنان و سيَمينار و وركبري ماوة كورتي بةخشين :بةشداربوواني ثرؤذة كة كة ثرؤذةي
شوث و ميَزطرد و سةردانةكاني بةدواداضون ...هتد .زؤرترين ِ
بةخشينيان داوة ناتوانن تةقديمي ثشتطيري ماوة كورت بكةن وةك بةشيَك لة ثشتطيري دارايي زيادكراو بؤ ثرؤذةي ثيَشتر قةبول
كراو بودجة بو دانراو.
داواكاران بؤيان هةية زياتر لة يةك داواكاري بؤ ئةم بانطةوازةي ثيَشنيارةكان ثيَشكةش بكةن
 -5لة ذيَر بةخشينةكاني ثرؤذةدا دةتوانريَت ثارة بؤ ض شت َي تةرخان بكريَت؟
مووضة بو كةسيَك لة داواكةر و ريَكخراوةكاني بةشدار ،تيَضووي جيَبةج َي كردني ضاالكيةكاني ثرؤذةكة (،بؤ نموونة
تيَضوونةكاني طةشت و شويَني مانةوة و خواردن و كريَي ذووري كونفرانس و لةبةر طرتنةوة و كةرةستةكاني كونفرانس و
...هتد) بة هةمان شيَوةش خةرجيةكاني ئوفيس و كةلوثةلي ئوفيس و تةلةفون و ئينتةرنيَت و ثوست.
لةبةر ئةوةي ئا سي ئيَم ثي تايبةت كراوة بة ثشتطيري كردني كاري رێكخراوة نا حكومية كان ثةيوةست بة مةسةلةي ياخود
كيَشةكاني كةساني ون بوو و شةهيدان ،بؤية هةنديَك لة خةرجيةكاني ئوفيس لة اليةن بةخشينةكاني ثرؤذةوة ثارةي بؤ تةرخان
دةكريَت (.بو نموونة كريَي ئوفيس)
بري  13%بودجةي طشتي لة خو بطريَن.
خةرجيةكاني ئوفيس و كر َ
ي و مووضةكان نابيَت زياتر لة ِ

-6لة ذيَر ثشتطيري ماوة كورت دا دةكريَت ثارة بؤ ض شت َي تةرخان بكريَت؟
مووضة بو كةسيَك لة داواكةر و ريَكخراوةكاني بةشدار ،تيَضووي جيَبةج َي كردني ضاالكيةكاني ثرؤذةكة (،بؤ نموونة
تيَضوونةكاني طةشت و شويَني مانةوة و خواردن و كريَي ذووري كونفرانس و لةبةر طرتنةوة و كةرةستةكاني كونفرانس و
...هتد) بة هةمان شيَوةش بةشيَك لة خةرجيةكاني طفتوطوو.
 -7ض شتيَك ثارةي بؤ تةرخان ناكريَت؟
َ
خزمةت طوزاري ذميَرياري و تيَضوونةكاني تري كارطيَري  ،وةبةرهيَنان (بالةخانة ،كةلؤثةلي ناو ماأل و كةلو ثةل و
ئؤتؤمبيَلةكان)  ،دروست كردنةوة  ،مووضةكان يان كومةلطةي راستةخؤ ياخود يارمةتي مروويانة (خواردن،دةرمان ياخود
ضارةسةري ثزيشكي دارطزرة و بةنزين و جلوبةرط و ...هتد) ئمانة طشتيان ناخريَنة ضوارضيَوةي طرنطي ثيَدانةوة.
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 -8ثرؤسةي هةلَبذاردن
بة لةبةرضاو طرتني ئةو راستيةي كةوا ئاي سي ئيَم ثي ذمارةيةكي طةورةي ثيَشنيازي ثرؤذة و بةخشينةكاني ثرؤذة و ثشتطيري
ماوة كورتي بةدةست دةطات ،بؤية ئةمةدواي ثرؤسةي هةلبذاردن بة طويَرةي ثيَوانةكاني ئاماذة ثيَدراوي سةرةوة ثيَشكةش دةكر َين.
كوميتةي هةلَبذاردن ثيَكهاتووة لة نويَنةري جياي بةشةكاني ئاي سي ئيَم ثي و طشت ئةنداماني ستافي ثرؤطرامي دةستثيَشخةريةكاني
كومةلطةي مةدةني لة عيَراق.
 -9ضونيةتي داواكردن (ثيَشكةش كردن)
دوا مؤلةت بؤ ثيَش كةش كردني ثيَشنيازةكاني ثرؤذة بريتية لة01ى نيسان .4102
ثيَشنيازةكاني بةخشيني ماوة كورت بة اليةني كةمةوة ثيَويستة يةك مانط ثيَش دةست بةكاربوني ضاالكيةكةثيَشكةش بكريَن و قةبول
كردني ثيَشنيازةكانيش بة ث َي ي بنةماي بةردةوامي دةبيَت.
ثيَشنيازةكاني ثرؤذة ثيَويستة لةطةأل بةلَطةكاني تري ثيَويست هاوثيَض و ثيَشكش بكريَن بؤ:
بة ئيمةيل بؤ:

iraqproposal@ic-mp.org

تكاية فورماتي ثيَشنيازي ثرؤذة لةم سايتةدا بدوزةرةوة:

www.ic-mp.org/documents

 -01هاوثيَضةكاني ثيَشنيازي ثرؤذ
سةرةراي فورمي داواكاري ثيَويستة ئةم بةلَطانةي خوارةوةش دابين بكةيت:
 ويَنةيةك لة بةلَطةي تؤماركردني ريَكخراوة/دامةزراوةكةت ئةساس نامة ياخود ياساي دامةزراوةكةت زانياري سةبارةت بة ئةنداميةكةت ياخود ئةندامبوونت. بةيانيةي (دةستوري) هاوبةشي ( هةر يةك لة هاوبةشان ثيَويستة بةياني خؤيان تةاواو بكةن) ويَنةيةك لة بةلَطةي توماري هاوبةشةكانت.دةكريَت داواكاريةكان بة زماني عةرةبي و كوردي ئينطليزي بنووسريَن.
ئةولةويةتي ثيَوانةكاني بنةرةتي
 ئةو ثرؤذانةي كة هاوبةشيَك يان زياتر لة خو دةطرن. ثرؤذةكاني ئاراستةكراو بؤ ئةولةويةتةكاني بانطةوازي ثيَشنيازةكان. ماوةي ثرؤذةي بةخشينةكان كةمتر نةبيَت لة  4مانط و زياتر نةبيَت لة  6مانط. ثيَشنيازي ريَكخراو ثابةندة بة بةكارهيَناني قالبي ثرؤذةي ستاندارد وفورمي بودجة. ثشتطيري بةلَطةنامةكان. بةياني هاوبةشي واذوو و مؤر كراو. ثيَشنيازةكاني بةخشيني ثرؤذة تاكو دوا مؤلةتي دياري كراو نيَردراون. ثيَويستة ثيَشنيازةكان شي كردنةوة ي شةفافي دةرئةنجامي ضاوةروانكراو لة خؤ بطريَت. ثيَويستة ثيَشنيازةكان ئةوة نيشان بدةن و دووثات بكةنةوة كة ضون دةرئةنجامةكاني ثرؤذةكة دواي ذياني ثرؤذةكةش ثايةدار وبةردةوام دةبن.
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