بانگەوازێک بۆ پێشنیازەکانی 4102
پرۆگرامی دەست پێشخەریەکانی کۆمەلگەی مەدەنی ،عێراق

 .0زانیاری بنەرەتی سەبارەت بە بانگەوازی پێشنیزەکان
کومسیونی نێودەولەتی سەبارەت بە کەسانی ون بوو(ئای سی ئێم پی) لە رێگەی پرۆگرامی دەستپێشخەریەکانی کومەلگەی مەدەنی لە عێراق،
هەڵدەستێت بە ئەنجامدانی بانگەوازێک بۆ پێشنیازەکان .ئامانجی سەرەکی بریتیە لە پشتگیری کردن لە پرۆژەی رێکخراوەکانی نێودەولەتی
ئەو رێکخراوانەی کە لە زەمینەی ون بوونی سەپێنراو و جێبەجێ کردنی مافی خێزانەکانی کەسانی ونبوو کار دەکەن.
بە لە بەرچاوگرتنی ئەوە ی کەوا پرۆگرامی ماوە درێژی کومەلگەی مەدەنی لە عێراق بۆ هاندانی یارمەتی لە نێوان رێکخراوەکانی ناحکومی
و چاالکوانانی تری کومەلگەی مەدەنی و ئاژانسەکانی تری پەیوەندیداری حکومی لە عێراق لە پرۆسەی چارەسەر کردنی کێشەی کەسانی ون
بوو ،ئەولەویەتی ئەم بانگەوازە دەدرێت بە چاالکیەکانی پرۆژەی بودجە کە بە هاوبەشی لە نێوان رێکخراوەکانی ناحکومی جێبەجێ دەکرێن
لە سەرتاسەری والت بۆ هاندانی تۆری سەرتاسەری و دیالۆگی هەمەالیانەی نەژادی لە نێوان دانیشتوانی کارلێکراودا .

 .4کێ دەتوانێت تەقدیمی بەخشیەنەکان (یارمەتی دارایی) بکات ؟
رێکخراوەکانی ناحکومی تۆمارکراوی شەرعی  .ئەم ئەولەویەتەش دراوە بە رێکخراوە نا حکومیە کان بە هاوبەشی لەگەلڕ رێکخراوەکانی
تر کار دەکەن یاخود تورەکانی تۆمارکراوی شەرعی لە سەرتاسەر واڵت دا .

 .3کام لە چاالکیەکانی پرۆژەکە دەکرێت بودجەی بۆ تەرخان بکرێت؟
چاالکیەکانی پرۆژەی پێشنیازکراو پێویستە هەول بدەن بۆ بەدەست هێنانی یەکێک لەم ئامانجانەی خوارەوە.

أ-

دابین کردنی مافەکانی ئەندامانی بەجێماوی خێزانی کەسانی ون بوو

ئەو چاالکیانەی کە دەکرێت بۆ پشتگیری کردن بەکار بێنرێن  ،لە نێوانیان:







داکوکی کردنی گشتی بۆ گرتنە خو و یاخود /جێبەجێ کردن یاسا لەسەر کەسانی ون بوو و شەهیدان.
بالو کردنەوەی زانیاری لە یاسادانانی یاخود یاسای هەنووکەیی سەبارە ت بە کەسانی ون بوو و شەهیدان.
رووداوەکانی فرە نەژادی و  /یاخود بالوکراوەکان بۆ بەجێماوان هاندان و ئاگادار کردنەوەیان سەبارەت بە یاسای پەیوەندیدار
پرۆسیجەرەکانی یاسایی .
چاالکیەکانی سەرتاسەری و تۆری فرە نەژادی بۆ کێشەکانی کەسانی ون بوو و شەهیدان.
پەرەپێدانی هاوکاری هەرێمی لە نێوان کومەلگەکانی رێکخراوی مەدەنی لە عێراق لە رێگەی چاالکیەکانی هاوبەش لە
چوارچێوەی کەسانی ون بوو و شەهیدان دا.
داکوکی کردنی گشتی بۆ گرتنە خۆ و جێبەجێ کردنی یاسا و لە پیً َناو قوربانیانی مەدەنی رژێمی پێشوو .پەرەپێدانی ئەو
میکانیزمانەی کە پشتگیری عەمەلی جێبەجێ کردنی ماف و بەدەست هێنانی زانیاری سەبارەت بە چارەنووسی کەسانی ون بوو ،
وەک پەیوەندی یاخود کەنالی پەیوەندی کردن لە نێوان رێکخراوەکانی ئێن جی ئۆی نەتەوەیی و ئاژانسەکانی حکومی پەیوەست بە
مەسەلەی کەسانی ون بوو و شەهیدان .

بهڵگ.كۆرد.32.2.ئاي سي ئيس ئاي.ئاي سى ئێم پى
17 2014ى ئادار ,سهڕاييفۆ
 4له  1الپهرە

ب -بەرز کردنەوەی هوشیاری ،پەروەردە و تۆر
ئەو چاالکیانەی کە دەکرێت بۆ پشتگیری کردن بەکار بێنرێن  ،لە نێوانیان:




پ-

پەرەپێدانی هاوکاری هەرێمی لە نێوان رێکخراوە نا حکومیە کان عێراق و رێکخراوەکانی مەدەنی و  /یاخود ئاژانسەکانی حکومی
چاالک لە رۆژهەالتی ناوەراست و ناوچەی باکووری ئەفریقا لە رێگەی چاالکیەکانی هاوبەش .
بەرز کردنەوەی هوشیاری ،پەروەردە و تۆر بۆ چینی فراوانتری گشتی بە تایبەتی گەنجان و بە لەبەرچاوگرتنی مەسەلەی کەسانی
ون بووی عێراق.
بەشداری کردنی دەزگاکانی خوێندنی بااڵ :بەرزکردنەوەی هوشیاری لە نێو قوتابیان ئەکادیمیەکان لە عێراق دا .

پەرەپێدانی مۆدێلەکانی یاد کردنەوە و /یاخود یاد کردنەوەی کەسانی ون بوو.

ئەو چاالکیانەی کە دەکرێت بۆ پشتگیری کردن بەکار بێنرێن  ،لە نێوانیان:




ئاسانکاری بۆ دیالوگی هەرێمی و سەرتاسەری والت سەبارەت بە پەرەپێدانی مۆدێلەکانی یاد کردنەوە و یادکردنەوەی کەسانی ون
بوو و شەهیدان.
بەدواداچون و داکوکی کردن لە یاسای ناوەکی و پەیوەست بە یاد کردنەوەی یادکردنەوەی کەسانی ون بوو و شەهیدان .
چاالکیەکانی هەرێمی و سەرتاسەری بۆ یادکردنەوەی رێکەوتەکانی دیاری کراوی نێودەولەتی گرنگ مەسەلەی بۆ کەسانی ون بوو
و مافەکانی مرۆڤ( .رۆژی نێو دەولەتی ون بووان 03ی مانگی  ،8و رۆژی نێودەولەتی مافی مرۆڤ 03ی مانگی )01

 .2جۆرەکانی بەخشین (یارمەتی دارایی)
 بەخشینەکانی پرۆژە  -ئەم جورە دەبەخشرێت بۆ بودجەی جێبەجێ کردنی پرۆژەکانی هاوبەش بۆ ماوەی  4تاکو  6مانگ .
 بەخشبنەکانی ماوە کورت  -ئەم جورە بەخشینەش دەدەرێت بۆ بودجەی چاالکیەکانی ماوە کورت وەک ،راهێنان و سێمینار و ورک
شوپ و مێزگرد و سەردانەکانی بەدواداچون ...هتد .زۆرترین بڕی ماوە کورتی بەخشین :بەشداربووانی پرۆژە کە کە پرۆژەی
بەخشینیان داوە ناتوانن تەقدیمی پشتگیری ماوە کورت بکەن وەک بەشێک لە پشتگیری دارایی زیادکراو بۆ پرۆژەی پێشتر قەبول
کراو بودجە بو دانراو .

داواکاران بۆیان هەیە زیاتر لە یەک داواکاری بۆ ئەم بانگەوازەی پێشنیارەکان پێشکەش بکەن

.5

لە ژێر بەخشینەکانی پرۆژەدا دەتوانرێت پارە بۆ چ شتێ تەرخان بکرێت؟

مووچە بو کەسێک لە داواکەر و رێکخراوەکانی بەشدار ،تێچووی جێبەجێ کردنی چاالکیەکانی پرۆژەکە (،بۆ نموونە تێچوونەکانی گەشت و
شوێنی مانەوە و خواردن و کرێی ژووری کونفرانس و لەبەر گرتنەوە و کەرەستەکانی کونفرانس و ...هتد) بە هەمان شێوەش خەرجیەکانی
ئوفیس و کەلوپەلی ئوفیس و تەلەفون و ئینتەرنێت و پوست .
لەبەر ئەوەی ئا سی ئێم پی تایبەت کراوە بە پشتگیری کردنی کاری رێکخراوە نا حکومیە کان پەیوەست بە مەسەلەی یاخود کێشەکانی
کەسانی ون بوو و شەهیدان ،بۆیە هەندێک لە خەرجیەکانی ئوفیس لە الیەن بەخشینەکانی پرۆژەوە پارەی بۆ تەرخان دەکرێت (.بو نموونە
کرێی ئوفیس )
خەرجیەکانی ئوفیس و کرێ و مووچەکان نابێت زیاتر لە بڕی  13%بودجەی گشتی لە خو بگرێن .
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 .6لە ژێر پشتگیری ماوە کورت دا دەکرێت پارە بۆ چ شتێ تەرخان بکرێت؟
مووچە بو کەسێک لە داواکەر و رێکخراوەکانی بەشدار ،تێچووی جێبەجێ کردنی چاالکیەکانی پرۆژەکە (،بۆ نموونە تێچوونەکانی گەشت و
شوێنی مانەوە و خواردن و کرێی ژووری کونفرانس و لەبەر گرتنەوە و کەرەستەکانی کونفرانس و ...هتد) بە هەمان شێوەش بەشێک لە
خەرجیەکانی گفتوگوو.

.7

چ شتێک پارەی بۆ تەرخان ناکرێت؟

خزمەت گوزاری ژمێریاری و تێچوونەکانی تری کارگێری  ،وەبەرهێنان (باڵەخانە ،کەلۆپەلی ناو مالڕ و کەلو پەل و ئۆتۆمبێلەکان)  ،دروست
کردنەوە  ،مووچەکان یان کومەلگەی راستەخۆ یاخود یارمەتی مروویانە (خواردن،دەرمان یاخود چارەسەری پزیشکی دارگزرە و بەنزین و
جلوبەرگ و ...هتد) ئمانە گشتیان ناخرێنە چوارچێوەی گرنگی پێدانەوە.

 .8پرۆسەی هەڵبژاردن
بە لەبەرچاو گرتنی ئەو راستیەی کەوا ئای سی ئێم پی ژمارەیەکی گەورەی پێشنیازی پرۆژە و بەخشینەکانی پرۆژە و پشتگیری ماوە کورتی
بەدەست دەگات ،بۆیە ئەمەدوای پرۆسەی هەلبژاردن بە گوێرەی پێوانەکانی ئاماژە پێدراوی سەرەوە پێشکەش دەکرێن .کومیتەی هەڵبژاردن
پێکهاتووە لە نوێنەری جیای بەشەکانی ئای سی ئێم پی و گشت ئەندامانی ستافی پرۆگرامی دەستپێشخەریەکانی کومەلگەی مەدەنی لە عێراق.

 .9چونیەتی داواکردن (پێشکەش کردن)
دوا مۆلەت بۆ پێش کەش کردنی پێشنیازەکانی پرۆژە بریتیە لە03ى نیسان .1304
پێشنیازەکانی بەخشینی ماوە کورت بە الیەنی کەمەوە پێویستە یەک مانگ پێش دەست بەکاربونی چاالکیەکەپێشکەش بکرێن و قەبول کردنی
پێشنیازەکانیش بە پێ ی بنەمای بەردەوامی دەبێت.
پێشنیازەکانی پرۆژە پێویستە لەگەلڕ بەڵگەکانی تری پێویست هاوپێچ و پێشکش بکرێن بۆ:
بە ئیمەیل بۆ:

iraqproposal@ic-mp.org

تکایە فورماتی پێشنیازی پرۆژە لەم سایتەدا بدوزەرەوەwww.ic-mp.org/documents :

 .01هاوپێچەکانی پێشنیازی پرۆژ
سەرەرای فورمی داواکاری پێویستە ئەم بەڵگانەی خوارەوەش دابین بکەیت:






وێنەیەک لە بەڵگەی تۆمارکردنی رێکخراوە/دامەزراوەکەت
پەیڕهوی یاخود یاسای دامەزراوەکەت
زانیاری سەبارەت بە ئەندامیەکەت یاخود ئەندامبوونت.
بەیانیەی (دەستوری) هاوبەشی ( هەر یەک لە هاوبەشان پێویستە بەیانی خۆیان تەاواو بکەن(
وێنەیەک لە بەڵگەی توماری هاوبەشەکانت .

دەکرێت داواکاریەکان بە زمانی عەرەبی و کوردی ئینگلیزی بنووسرێن .
ئەولەویەتی پێوانەکانی بنەرەتی
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ئەو پرۆژانەی کە هاوبەشێک یان زیاتر لە خو دەگرن.
پرۆژەکانی ئاراستەکراو بۆ ئەولەویەتەکانی بانگەوازی پێشنیازەکان.
ماوەی پرۆژەی بەخشینەکان کەمتر نەبێت لە  4مانگ و زیاتر نەبێت لە  6مانگ .
پێشنیازی رێکخراو پابەندە بە بەکارهێنانی قالبی پرۆژەی ستاندارد وفورمی بودجە.
پشتگیری بەڵگەنامەکان.
بەیانی هاوبەشی واژوو و مۆر کراو.
پێشنیازەکانی بەخشینی پرۆژە تاکو دوا مۆلەتی دیاری کراو نێردراون.
پێویستە پێشنیازەکان شی کردنەوە ی شەفافی دەرئەنجامی چاوەروانکراو لە خۆ بگرێت.
پێویستە پێشنیازەکان ئەوە نیشان بدەن و دووپات بکەنەوە کە چون دەرئەنجامەکانی پرۆژەکە دوای ژیانی پرۆژەکەش پایەدار و
بەردەوام دەبن.
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