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 العراق. في الديمقراطيةتعزيز دعوة لتقديم عروض مشاريع لبرنامج  الموضوع:

 لكل محافظة منحتين.منح صغيرة  8العدد: 

  .دوالر امريكي 5000تتجاوز  ال: منحةالقيمة 

  .(ديالىبالء وبابل واالنبار وكر)لتقديم: المشمولة لمحافظات ال

 ستة أشهر. مدة تنفيذ المشروع زوتجاالمدة: على ان ال ت

 

 منظمات غير الحكومية في المحافظات المذكورةإلى ال

 تحية طيبة

 

تعزيز الديمقراطية في عن عروض مؤهلة لبرنامج مع شركاء البرنامج تبحث جمعية االمل العراقية  -1

تم اختيار  اإذ بتقديم مقترح وميزانية للمشروع. ؤسستكمم قومإذا كنت مهتما، نرجو أن ت .العراق

 .منظمتنامذكرة تفاهم بين مؤسستك وسيتم توقيع  طلبك،

مسجلة لدى دائرة المنظمات غير الإن طلب المقترحات مقتصر على المنظمات غير الحكومية  -2

مشاكل قانونية  أيالحكومية في العراق وتعمل بصورة رئيسية في المحافظات المذكورة وليست لها 

 :مرفقات وهي جدتسح، ي نمكنك من تقديم مقترولك

حتى يتم بحث ود ارساله وتعا ه، التي يجب أن تستكملوذج العرض الفنينم الملحق األول:

 .عملية االختيارحك في اقترا
  .نموذج الميزانية الملحق الثاني:

  .الميزانيةوي نالف : ارشادات حول كيفية ملئ استمارة العرضالملحق الثالث                

 

 بأية طريقة على أنه تقديم لمنحة لمنظمتك/ مؤسستك. ملففسير هذا الت بيج ال: مالحظة

            

 طريقة التسليم

  .عربيةعداد المقترحات باللغة اليفضل إ -1
 :من االتيبصورة الكترونية المفروض ان تقدمها المشروع  وثائقتتألف  -2

                        هادة تسجيل منظمتك.ش نة منسخ( ج)              الميزانية )ب(       المقترح الفني )أ( 

 iraqialamal2014@gmail.comترسل المقترحات على االيميل االتي مع الوثائق المذكورة أعاله   -3

قوم تربما ض ح يتم استالمه بعد هذا التاريخ يرف. أي مقتر25/04/2019 قبلأعاله العنوان  الىالمقترحات ارسال يجب  -4

 .وسيتم اعالن ذلك راه مناسبا، بتمديد الموعد النهائي لتسليم المقترحاتت ام حسب، ادارة البرنامج

   الموعد النهائي للتسليم. بعديوم  60إن المنظمات المتقدمة مطالبة إلبقاء مقترحها صالحا لغاية  -5
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ذلك،  أ المشروع فورا بعددبيأن التي قدمته، من المتوقع منظمة وأنه يمكن إبرام اتفاق مع الإن افترضنا أنه تم اختيار مقترح  -6

 .10/2019/ 31وأن ينتهي بما ال يتعدى 

 

بقوة الشراكات بين المنظمات العراقية؛  برنامجالادارة  تشجع يمكن لمنظمتين أو أكثر تسليم اقتراح واحد بشكل مشترك. -7

إذا شاركت منظمة في  .ةظحافاو تقوم بالتقديم بأكثر من م ن مقترحرغم ذلك، ال يمكن ألي منظمة المشاركة في أكثر م

في حالة المقترحات التي تسلم عبر اتفاقية شراكة لمنظمات شريكة،  مقترحين، سيتم النظر في المقترح الذي استلم أوال فقط.

ال تصاحبها  شركات او شبكاتإن المقترحات المسلمة عبر  تفصل طرق تنفيذ المشروع، يجب أن تسلم مع اقتراح المشروع.

ان تقدم بالتعاون مع ية والشباب، ايضا يمكن للفرق التطوعية قد ال يتم بحث تمويلها هادة تسجيل كشبكةش وا كةاتفاقية شرا

  .جلةزامات القانونية مع المنظمة المسااللتوتكون االجراءات و جلةمنظمات مس

 

سفر ذي صلة ال يستحق  بشأن مذكرة تفاهم، بما يتضمن أي منظمتناإعداد المقترح والتفاوض مع  يرجى االنتباه إلى أن -8

 مكن إدراجه كتكلفة مباشرة للمهمة.السداد وال ي

 

مة، بما في ذلك أسماء األشخاص، مواقع المكاتب، تقدالمتبقى جميع المعلومات الحساسة التي تم تلقيها من المنظمات  -9

 فقط.ألغراض المنحة وتستخدم  سريةالنشاطات والتواريخ المعدة، الخ 

 

 

 محتوى المقترح

(  Word)صيغة  ولنسجم مع الصيغة في الملحق االيجب تقديم المقترح التقني بشكل واضح وبما ي :فنيرح التالمق

المقترحات المكتوبة  لن تؤخذ بعين االعتبار.إن المقترحات المسلمة بصيغة مختلفة  ملحق الثالث.ال في واإلرشادات المصاحبة

  بخط اليد غير مقبولة.

إن الميزانيات  (. Excelة بشكل واضح وبما ينسجم مع الصيغة في الملحق الثاني )صيغة الميزاني ميجب تقدي: مكون الميزانية

عالوة على ذلك، يجب أن تغطي ، عن الميزانية بالدوالر األمريكي يجب التعبير، ن االعتباربعيخذ لن تؤالمسلمة بصيغة مختلفة 

تكاليف ، المواد المستهلكة، تكاليف المكان/اإلقامة )للمؤتمرات(مثل ) خطط لها في االقتراح التقنيالميزانية كافة األنشطة الم

 ( االتصاالت، والقرطاسية، السفر

  يتم أخذها بعين االعتبار.لن  لبرنامجاتتعدى الحدود التي عينها  تيال إن الميزانياتعلى  

 

 

 النموذج اإللكتروني لمنظمات المجتمع المدني

  

صول الحكن التي يمو ،نيامقترح المشروع  بشكل  وورد الكترو تعبئة وتسليم ، طلباتلاتقديم من يريد يتعين على كل  -1

http://www.iraqi-وان رابط الموقع هو:   (جمعية االمل العراقيةللمنظمة ) ياإللكترونالموقع  عليها من

  alamal.org 

  مقترحك. لكامل قد يؤدي إلى عدم أهليةاإن النموذج اإللكتروني غير  -2

 

 

 إثبات التسجيل

 العراق.غير الحكومية في دائرة منظمات المفعول لدى  ةساري شهادة التسجيلظمة متقدمة نسخة عن نمل يجب أن تسلم ك

http://www.iraqi-alamal.org/
http://www.iraqi-alamal.org/
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 شروط الدفع

  التفاهم. هي إنجاز الدفع عند تحقيق معالم محددة كما هو موضح في مذكرةللمنظمة إن السياسة العامة  -1

، وفق االمصادق عليهاريعهم مناسب لمش ديدتس لمع المنظمات المختارة بشأن جدوأدارة البرنامج تفاوض تسوف  -2

  ميزانية المشروع ونوع النشاطات المراد تنفيذها.

 

 تقييم المقترحات

طاق من المعايير حتى يتسنى تحديد نإن المقترحات المستلمة في الوقت المحدد والتي تفي بجميع معايير التسليم، سوف تقيم وفق 

   (.درجة 100ي ا سيتلقى التمويل )أقصى نتيجة همأيه

 معايير التقييم

عرض وف يستكمل قبل أي فتح سوف يتم تطبيق إجراء من مرحلتين في تقييم المقترحات مع تقييم العنصر الفني الذي س

عنصرها الفني متطلبات التعيين. إن إجمالي عدد النقاط التي  يلبي يالت منظماتلل ميزانيةومقارنته. يتم فتح العرض الالميزانية 

 .]100[يه المؤسسات لكال العنصرين هو عل حصلقد ت

اعلى على الحاصلة المقترحات ويتم تمويل  روعا كل مقترح مشيهة التي يحصل علديد الدرجيتم تح باستخدام المعايير التالية

 درجات.ال

 نقطة مجال

 15 فكرته موضوع المشروع و

 10 وعة في المشرحجم مشاركتها الماليو منظمة وخبرتها وقدرتها في المجال الخاص بالمهمةالة انيإمك

 30 اهداف البرنامج نشاطات مع ال ستجابةسلوب الفني في األا

 10 تقسيم النشاطاتلالجغرافيا وخطة العمل المفصلة 

 10 مؤهالت وكفاءة الكادر المقترح للمهمة

 10 ت اكاالشر

 15 الميزانية

 100 المجموع 

 

 

 :ة التركيز على المواضيع المحددة لكل محافظةمع اهميروع والمنح طيها المشيغالمحاور العامة التي 

 عبر اليات للمشاركة. القرار والسياسات العامة توسيع رقعة مشاركة المواطنين في عملية صنع -1

لتنفيذية بما يساهم بمشاركة فاعلة في ت الحكومية والدوائر اين المنظمات وجميع المؤسساتوسيع الشراكات والتواصل ب -2

 عملية صنع القرار.

 تعديالت معينة على قوانين او تشريعات.حمالت مدافعة لتغيير قوانين او اصدار قوانين او  -3

 قضايا ضمن احتياجات المحافظة في مجال تعزيز الديمقراطية والتشاركية المجتمعية. -4
 

 االنبار:

 .والقضايا المجتمعية تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار .1

 .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية حول الحقوق المدنية والسياسية التوعية .2

 .اسيةلحياة االجتماعية والسيمشاركة النساء في ادعم  .3

 المخدرات.مخاطر  التوعية االجتماعية حول .4
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 االمن في المحافظة.مشاركة المواطن في صنع  .5

 .و وسائل التواصل االجتماعياالستخدام االمن لالنترنيت التوعية حول  .6

 .رارات والقوانينوصياغة القيم االداء حكومات المحلية والتعاون في قضايا تقيديم الدعم الى التق .7

 ربالء:ك

 العمل المشترك بين المواطن والمسؤول لتحسين الواقع الخدمي. تعزيز  .1

 القرار.زيادة فاعلية المجتمع المحلي لتوسيع مشاركته في عملية صنع  .2

 تحسين وتفعيل البيئة التشاركية بين النخب المجتمعية واالجهزة االمنية. .3

 :يالىد

 النواحي.السياسات في االقضية ورار والق العمل على موضوع تعزيز الديمقراطية واشراك المواطن في صنع .1

 وسائل الرياضة والفن.استخدام تعزيز العالقة بين المواطن واصحاب القرار والجهات الرسمية والنخب المجتمعية عبر  .2

 تحسين العالقة بين المواطنين والجهات االمنية والتكامل بالعمل بين االثنين. .3

 لمناقشة القضايا والمشاكل المختلفة. ين وايجاد وسائل للتواصل بين االثنينتعزيز اليات التواصل بين المسؤولين والمواطن .4

 توعية بمخاطر المخلفات الحربية وايجاد حوار مجتمعي حولها.ال .5
 

 بابل:

المساهمة الفاعلة في موضوع المشاركة المجتمعية وتعزيز مفاهيم الديمقراطية التشاركية )الفرق  من تمكين الهياكل المجتمعية .1

 االتحادات ....الخ (-النقابات -ية الطوع

 .والمسائلةالعالم في تعزيز التشاركية المجتمعية ادور   .2
 .حمالت مدافعة خاصة بالتشريعات المحلية التي تساهم في تعزيز الديمقراطية والمسائلة وربطها بالتشريعات الوطنية .3

 

 

 الية اختيار

من خارج  ايتم اختيارهم و الذينخبراء الاثنين من ة هيئة مؤلفة من ستتم عملية اختيار المقترحات القابلة للتمويل بواسط -1

  .منظمتناموظفي 

 .الختياربالحسبان أية معايير سياسية، اجتماعية، عرقية، دينية أو ثقافية في عملية امنظمتنا أخذ تلن  -2

 عة في المحافظات التاليةموجهة للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الواقعوة تقديم العروض هذه إن د -3

 .ديالى ،االنبار، بابل ،كربالء فقط:

اي بواسطة المنظمات التي تتلقاها دون ويمكن نشرها  تعتبر هذه الدعوة علنية وقد أرسلت لعدد كبير من المنظمات.  -4

 .نشرهاتقييد على 

 

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 جمعية االمل العراقية 
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 مج وأهدافه ونشاطاتهورقة تعريفية بالبرنا

 الديمقراطية تعزيز نامجبر

Enhancing Democratization Program  

 (EDP) 

  2016 حزيران :البدء تاريخ

 2019  األول  كانون :االنتهاء تاريخ

  Norwegian People’s Aid (NPA ) يجيالنرو الشعب مساعدات منظمة :التمويل

 (RID) للتنمية االصالح معهد (PAO )الشعبية النجدة منظمة ،(IAA) العراقية االمل جمعية : البرنامج تنفيذ في الشركاء

 العراقية المحافظات   ن:مكاال

 

  الدميقراطية تعزيزيف  تساعد اجملتمعية املشاركة

 تشاركية اكثر العراق في الديمقراطية تطبيقات تصبح ان الديمقراطية هيبرنامج تعزيز  من الغاية ان :الغاية

 بزيادة مستدام نحو وعلى المحلية السلطات مع المدني المجتمع دور طوروت لقيام كنتيجة وحيوية وفاعلية
 .واالقتصادية والسياسية االجتماعية المواطنين مشاركة

 بين الجسر بمثابة تعمل فهي ومستقرة، قوية لديمقراطية ةالرئيسي المكونات من المدني المجتمع منظمات ان
 السلمية السبل عبر مجتمعية قضايا عن والمدافعة ةالمطالب حمالت الى ضافةا والسلطات، المواطنين

 االكاديمية المؤسسات الى اضافة والمعينة المنتخبة الهيئات مع شراكات بناء طريق وعن والديمقراطية
 تهيئة ان كما العراق، في القرار اتخاذ عمليات في الشعبية المشاركة زيادة يكفل بما ةوالمجتمعي واالعالمية

 .فاعلية اكثر مدني لمجتمع ايضا حاسم امر هو والمواطنين للحكومة عمةدا تمكينية بيئة

 عوالمجتم المنتخبة والمجالس المحلية الحكومات قدرات بناء تعزيز الديمقراطية هو برنامج نهج ان :النهج

 ززيع وهو .الشعبية لقاعدةا ذات المجتمعية للمنظمات بالفعل بدأ الذي العمل على يبني المدني و االعالم
 باشراك تقوم التي لمدافعة جماعية رؤية ذات تحالفات في القائمة التقنية والمعرفة المدني المجتمع شبكات

  .المجتمع شرائح كافة من العراقيين المواطنين

 منح ءاعطا برنامج تقوم .الصغيرة المنح وتقديم مشتركة لجان وبناء التدريب يشمل ركاءش قدرات بناء ان
 على االمثلة ومن .البالد انحاء جميع في المبادرات ودعم ملموسة نتائج لتحقيق القدرات ميةتن رابط لمبادرات

 المدني المجتمع ومدافعة وتعاون المدنية والخدمة البلدية الخدمات و والصحة والتعليم القوانين اصالح ذلك
   .الديمقراطية وتعزيز المدنية المشاركة ومنح

 

 :البعض بعضها تعزز نتيجتين الى اعاله ذكورةالم النتائج ستؤدي :التالمحص

 .العامة القرارات صنع في المواطنين مشاركة زيادة •

 .المدني المجتمع ورد واهمية المواطنة مبدأ و فاعلية تعزيز و المشترك للعمل الشركاء فهم تحسين •
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 في المتمثل العام فالهد من كجزء مترابطة نتائج خمس يستخلص تعزيزالديمقراطية  برنامج ان   :النتائج

  :نشط مدني مجتمع مع تعمل تشاركية فاعلية اكثر عراقية ديمقراطية

 ومهمشة متنوعة مجموعات وتعبئة باشراك البرنامج يقوم :للمواطنين الديمقراطية المشاركة زيادة •

   .والوطني والمحلي المجتمعي المستوى على الديمقراطية المشاركة لتوسيع

 صعيد على مشترك عمل فريق 21 البرنامج سيستهدف :للشركاء ساتيةالمؤس القدرات زيادة •

 الفعالة السياسات واثر الخدمات تقديم خالل من العراق تطوير في لالسهام امكانية اكبر ذات وأقليم محافظات

  .جموالح القدرة حيث من المستويات جميع على المنظمات واشراك الجمهور على تركز لتيوا

 المدني للمجتمع الفرص بتسهيل البرنامج سيقوم :العامة السياسة على المدني تمعالمج تأثير زيادة •

 .باسره المجتمع على يؤثر الذي القرار صنع في مباشر وبشكل للتأثير

 الجماعي للصوت اآلليات بتعزيز البرنامج سيقوم :المدني المجتمع نظماتلم المواتية البيئة تحسين •

 في المدني المجتمع قيادة لضمان الخاص والقطاع الحكومية الفاعلة لجهاتوا الجمهور مع البناء والتعاون

 .العراق في الديمقراطية ترسيخ

 المحلية الحكومات مابين الشراكة بتعزيز البرنامج سيقوم :المشترك والعمل الشراكة تعزيز •

 .والمواطنين المدني المجتمع ومؤسسات المنتخبة والمجالس

  :من تتكون سنوات ربعاال خالل مجالبرنا نشاطات :شاطاتنال

 .ومحافظات واقليم وطني صعيد على للراي استطالعات 6 اقامة •

 .وكونفرنسات وسمبزيوم منتديات عبر مشترك 2500 بحضور حوارية حلقة 25 أقامة •

 .المشتركة الفرق من مشترك 400 بحضور محوريا تدريبا 20 ةاقام •

 .المشتركة للجانا عمل وتطوير  متابعةلل عمل ورشة 68 أقامة •

 .القرار صنع في المواطنين ومشاركة المشترك والعمل الشراكة لتقييم منتدى 24 اقامة •

 شاطاتون مدافعة وحمالت لمبادرات المدني المجتمع لمنظمات صغيرة منحة 80 اعطاء •

 .ومحافظات واقليم وطني صعيد على مدنية

     ومحافظات اقليم صعيد على وسياسات قوانين الغاء او اصدار او موائمة حمالت اقامة •


