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وصف المشروع لمقدمي الخدمات ووثائق التقديم
عنوان المشروع وملخصه :مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى

يهدف المشروع إلى تعزيز التعايش وزيادة القدرة المحلية على تحويل النزاع  ،ودعم العائدين والمجموعات السكانية الضعيفة
في تعافيهم وتحسين قدرتهم على الصمود  ،من خالل :
 تحسين القدرة المحلية على تحويل النزاع المدني. تنظيم النشاطات والحمالت في مجال التماسك االجتماعي. -دعم التنسيق االستراتيجي بين الجهات الفاعلة في بناء السالم.

تشمل األنشطة ما يلي:
أ .حمالت التوعية للتعايش  :ستتلقى الجهات الفائزة بالمناقصة دعم ومساندة االشخاص الذين شاركوا في برامج التدريب لتنظيم
األنشطة الثقافية واالجتماعية في المناطق التالية  :قضاء الحمدانية وناحية بعشيقة ومدينة الموصل كحمالت استراتيجية صغيرة
للتعايش .سيتم صياغة طريقة التواصل بين المشاركين في هذه المبادرات من قبل المنظمة المنفذة .UPP
ب .التنسيق مع جميع المنظمات والمؤسسات العاملة في بناء السالم والتماسك االجتماعي في المنطقة .

الفترة الزمنية لتنفيذ الحمالت:
من  1شباط إلى  30أبريل 2019،

المجموعة المستهدفة :
سيستهدف المشروع سكان المناطق المحررة من الباقين والعائدين اليها في قضاء الحمدانية وناحية بعشيقة ومدينة الموصل.
سيتم اختيار األشخاص المستهدفين لكل نشاط على هذه المعايير:
 أن يشمل النشاط السكان من األقليات حسب نسبهم في التركيبة المحلية للسكان  ،بين المسيحيين والشبك والعرب واإليزيديينوالكاكائيين ،والتركمان.
 إشراك أعضاء المجتمع المدني والقيادة المحلية الذين يؤمنون بالتعايش السلمي بين المجموعات العرقية والدينية المختلفة ،مستعدين للتطوع لجعل هذه الرؤية ممكنة.
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 التأكد من أن  ٪30على األقل من المستفيدين المباشرين من األنشطة هم من النساء  ،وأن  ٪5على األقل سيكونون من ذوياإلحتياجات الخاصة (ومعظمهم من الناجين من عنف داعش والمجموعات المسلحة األخرى).

موقع النشاطات:
سيتم تنفيذ معظم أنشطة الحمالت في مدن محافظة نينوى .الموصل  ،قرقوش  ،برطلة ,كرمليس  ،تل اللبن  ،نمرود  ،وردك ،
و بعشيقة والمناطق المحيطة بها.

مصادر التمويل :
يتم تمويل المشروع من قبل حكومة ألمانيا االتحادية ,BMZ
تقدم المنحة نيابة عنها GIZ .
رمز المشروع هو :
003.00-17.1864.2

مقدمي الخدمة :
ستقوم منظمة جسر الى االيطالية بإدارة المشروع بنفسها ،وتوقيع عقود الخدمة لتنفيذ بعض األنشطة مع المنظمات غير
الحكومية المحلية التي لها مكاتب محلية في محافظة نينوى  ،والتي تمتلك مهارات بناء السالم المميزة والخبرة السابقة .وسيكون
هناك افضلية لمنظمة نسوية واحدة على االقل تعمل مع صانعات السالم  ،قد ال يكون بالضرورة ان يكون مقرهم في المواقع
المختارة .يمكن لكل منظمة غير حكومية التقدم بطلب للحصول على واحد أو أكثر من المناقصات ضمن هذا المشروع.

وصف المناقصة والموارد المتاحة :
المناقصة  -خدمات بناء السالم في محافظة نينوى ( مدينة موصل ،قضاء حمدانية و ناحية بعشيقة).
* لن يتجاوز إجمالي الميزانية المخصصة لكل حملة  5000دوالر أمريكي يتم إنفاقها وفقًا لتقسيم الميزانية كالتالي - :
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رقم الميزانية
5.4.1
5.4.2
5.4.3

الوصف
موظفو المنظمات غير الحكومية المحلية والموظفون المتطوعون والخدمات الفنية.
تكاليف النشاط
المعدات (المعدات واألجهزة اإللكترونية التي يجب تركها للمنظمات غير الحكومية المحلية بعد ذلك).

المعايير والمؤهالت:
للنظر في المراجعة  ،يجب على المتقدمين تلبية جميع المعايير المؤهلة التالية :
 خبرة سابقة في برامج بناء السالم أو التماسك االجتماعي لمدة سنتين على األقل ( )1سنة واحدة في نينوى. الموارد البشرية الوافية ،والخبرة الفنية لتنفيذ األنشطة المقترحة. -يتم االلتزام الكامل بوثائق طلب المناقصة.

أهلية المتقدمين :
المتقدمين غير مؤهلين للتقديم إذا كانوا -:
 أدين بجريمة تتعلق بالسلوك المهني ارتكاب سوء سلوك مهني جسيم (ثبت بأية وسيلة يمكن أن تبررها السلطات المتعاقدة) تقديم معلومات مزورة وخاطئة عن المنظمة وجود حاالت تضارب المصالح (مع عالقة مهنية بالمشروع ,عالقة قرابة او عالقة عمل باألطراف في فصل وتحليلالعروض)
 التعهد من الطرف المتقدم للمناقصة بعدم إخالل المنظمة المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية و تطابق كافة معايير المشروع ,يكونالتعهد موقع ومختوم من قبل ممثل المنظمة القانوني للمنظمة.

وثائق التقديم :
يجب إرسال جميع المستندات التالية في موعد اقصاه  20يناير  2019بدأَ من تاريخ نشره عبر البريد اإللكتروني :
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upp.campaigns@gmail.com
مع عنوان الموضوع :مشروع بناء السالم في نينوى /مناقصة

 -1نسخة من وثائق المنظمة الرسمية ووثيقة التسجيل نافذة في العراق أو العراق وأقليم كردستان( .يفضل ان يكون مسجال)
والوصف عن المنظمة المجتمع المجني.
 -2قائمة المشاريع المنفذة ذات الصلة في كردستان والمتعلقة بالمناقصة للسنوات ( .2017-2014يفضل اذا توفرت)
 -3بيان يشرح لماذا ان منظمتك هي مرشح مناسب لتقديم هذه الخدمات  ،وفقاً لمعايير التأهيل الموقعة والمختومة من الممثل
القانوني .
 -4وصف للحملة المقترحة بشكل يتضمن :موقع التنفيذ ضمن مناطق المذكورة اعاله ،السقف الزمني ،ميزانية ،نشاطات ،فئة
مستهدفين.

استعراض التقديم واالختيار
سيتم فتح الطلبات في  21يناير  2019من قبل لجنة داخلية من مشروع مد الجسور في نينوى  /منظمة جسر الى  , UPPسيتم
اختيار المتقدمين الفائزين وتبيلغهم عن طريق البريد اإللكتروني في نفس اليوم .سيتم تبليغ المتقدمين غير الناجحين في غضون
 5أيام.

