Enhancing Democratization Program

الموضوع:

دعوة للتقديم على منح للفرق التطوعية.

قيمة المنحة:

قيمة المنحة :التقل عن  $1000وال تزيد عن  $3000ثالثة االف
دوالر
بغداد ،النجف ،كركوك.
يحب ال تزيد فترة التنفيذ عن اربعة اشهر.
اخر موعد للتقديم يوم االربعاء الموافق  16حزيران .2021

المحافظات المستهدفة للتقديم:
مدة التنفيذ:
اخر موعد للتقديم:

.I

نبذة عن مشروع تعزيز الديمقراطية:

تنفذ جمعية االمل العراقية مشروع تعزيز الديمقراطية بدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجية NPA
بالشراكة مع منظمات محلية للسنوات الخمس القادمة وان هذه المنح للفرق التطوعية هي جزء من نشاطات
المشروع.
سيتم العمل خالل السنوات الخمس القادمة منذ  2020ولغاية  2024على ان تصبح تطبيقات الديمقراطية في
العراق اكثر تشاركة بما يسهم في اشراك المواطنين بفاعلية في صنع القرارات والسياسات لزيادة شعورهم باالنتماء
والمواطنة كما يهدف المشروع الى زيادة تأثير المجتمع المدني على السياسات العامة ويكون شريكا حقيقيا في صنع
القرارات والسياسات ،كما ان ستراتيجية الجمعية للخمس سنوات العوام  2022 -2018تؤكد على شراكة منظمات
المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة في رسم السياسات العامة وتنفيذها لتحقيق االستقرار والعدالة االجتماعية
واالنتقالية وفي عملية االعمار والتنمية.
سيتم تنفيذ المشروع في محافظات بغداد وكركوك والنجف بصورة اساسية ويتم العمل على مستوى محلي مع
السطات المحلية والمجالس المنتخبة في محافظات كركوك والنجف عبر الية تم العمل على تطويرها سابقا وهي
لجنة مشاركة مجتمعية في كل من كركوك النجف تتكون من ما يقارب  18شخص من اعضاء مجالس المحافظات
والمنظمات واصحاب المصلحة واالعالم تقوم بالتخطيط وتنفيذ نشاطات تسهم في تعزيز الديمقراطية كما ان هناك
مراكز مجتمعية سبق وتم العمل على تأسيسها في كركوك والنجف سيتم تطوير قدراتها حتى يكون لها دور في دعم
مراكز اتخاذ القرار في الحكومة المحلية عبر تقديم المعلومات الساندة للقرار وتقوم بعمل نشاطات لغرض اخذ اراء
المواطنين ووضعها على طاولة متخذ القرار.
من جانب اخر سيكون هناك اشراك اكبر للفرق التطوعية والمنظمات غير الحكومية في المشروع ونشاطاته
واليشمل هذا ان يكونوا مستفيدين فقط بل يكونون شركاء يتم العمل على بناء قدراتهم عبر ورش عمل ويتم تقديم
منح لهم لغرض تنفيذ النشاطات التي تسهم في تحقيق اهداف المشروع.
المبرر او سبب القيام بمشروع تعزيز الديمقراطية:
ان عدم مشاركة المواطن بصورة فاعلة في الديمقراطية وبقاء الديمقراطية بصورة انتخابات فقط ادى الى وجود
ضعف في االستماع الى مطالب الناس واحتياجاتهم وعدم اشتراكهم في صنع القرار ووضع السياسات مما ادى الى
ضعف الشعور بالمواطنة من قبل المواطنين وهو جزء من االسباب التي ادت الى انطالق احتجاجات واسعة ورفع
المحتجون اصواتهم ليتم السماع لهم ،لهذا يجب توفير اليات ووسائل يتم من خاللها زيادة مشاركة المواطنين بالشأن
العام وهو ما يحاول برنامج تعزيز الديمقراطية عمله من خالل توفير مساحات عبر الجلسات الحوارية والورش
واالجتماعات بين فئات مختلفة لمناقشة مواضيع مختلفة والوصول الى االراء والتوصيات الالزمة.
لذلك نعمل على توفير الوسائل واالساليب التي تعزز من دور المواطن ونقوم بالضغط على صناع القرار
والمشرعين في البلد حتى يتبعوا وسائل واساليب مماثلة من اليات وتشريعات ليكون للمواطن الدور االكبر في رسم
السياسات واقتراح الحلول للمشاكل التي تعاني منها البالد فضال عن الضغط بجعل المواطن والجهات التي تمثله
من منظمات وفرق تطوعية ونقابات واتحادات وغيرها من المسميات شريكة في الرقابة على اداء الحكومة والسلطة
ونضغط باتجاه ان تكون جميع الهيئات والدوائر والوزرات شفافه في عملها تقدم المعلومات الكافية حول نشاطها
وتأخذ بالتوصيات واالراء التي تقدم لها.
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المحاور العامة التي تغطيها المنحة:

.II

يجب ان يكون المقترح المقدم من الفريق التطوعي يتضمن نشاطات ذات صله مباشرة بالمحاور المدرجة ادناه
(يمكن اختيار محور او عدة محاور) مع توضيح الصلة بين النتائج او االهداف التي يرغب بالوصول لها من خالل
النشاطات كما نشجع على استثمار وسائل التواصل االجتماعي في تنفيذ االنشطة والترويج لها وفي استخدام الوسائل
االلكترونية وتوظيف االعالم واعداد االفالم والموشن جرافيك والتفكير بطرق واساليب مختلفة لتحقيق النتائج:
.1

.2

.3
.4

.5
.6

جلسات نقاشية واجتماعات لمناقشة قضايا ومشاكل تهم المواطنين وتعزز قدرات اتخاذ القرار مع اشراك
المواطنين واصحاب المصلحة والمسؤولين لهدف ايصال صوت المواطن الى المسؤول والوصول الى
توصيات عملية ومتابعة تنفيذها ،مع مراعاة االجراءات الصحة للوقاية من كورونا.
نشاطات تهدف الى تعزيز وزيادة دور المواطن في صنع القرار وفي ايجاد الحلول والتوصيات المناسبة التي
تسهم في حل المشاكل سواء في المناطق السكنية واالحياء مثل مواضيع الخدمات والكهرباء والصحة والتعليم
وغيرها من المواضيع ذات العالقة ،يمكن التركيز على اقامة نشاطات في المناطق العشوائية والتي تحتوي
على فئات ضعيفة ومهمشة والتي قد تكون معزولة عن وصول المنظمات ونشاطاتها.
نشاطات تهدف الى تعزيز وتقوية العالقة بين الفرق التطوعية والمنظمات والمجتمع المحلي وزيادة التعاون
والتنسيق فيما بينهم.
نشاطات تشجع على المشاركة باالنتخابات البرلمانية القادمة وبذات الوقت تدعو الدولة ومؤسساتها الى توفير
مناخ انتخابي امن ومنع تزوير النتائج واستخدام المال العام في االنتخابات وشراء االصوات مع ضمان اليات
شفافة تضمن نزاهة االنتخابات وتمنع تدخل الجهات السياسية والجماعات المسحلة فيها.
حمالت مدافعة وضغط على اصحاب القرار من الدوائر الحكومية في المحافطات ومجلس النواب العراقي
لمعالجة قضايا تهم المواطنين او تشريع قوانين او تعديل قوانين.
حمالت تشجع المواطنين على اخذ اللقاحات الخاصة بكورونا ونشر الثقافة العلمية الصحيحة حول اللقاح
ومحاربة الشائعات واالخبار الكاذبة حولها.

 .5يمكن كتابة مقترحات نشاطات من غير المحاور اعاله بشرط ان تتوافق مع االهداف والنتائج التي يسعى برنامج
تعزيز الديمقراطية الى الوصل لها والمتمثلة في:
•
•
•
•

تتعاون منظمات المجتمع المدني المحلية والفرق التطوعية للتأثير وحشد الجهود نحو مشاركة أوسع في
عمليات صنع القرار.
المجتمعات المحلية والفئات الضعيفة في بغداد والنجف وكركوك تشارك في عمليات صنع القرار بشكل
فعال.
تقلل الحكومات المحلية في بغداد والنجف وكركوك من عدم المساواة في سياساتها وإجراءاتها.
تحسين االليات والوسائل التي تمكن المواطنين من المشاركة في صنع القرار وابداء الرأي بقضاياهم
وتعزيز قيم المواطنة.

(ال تدعم هذه المنح نشاطات االغاثة وتوزيع المساعدات بكل اشكالها غذائية او غيرها او حمالت التعقيم والتعفير
والمستلزمات الطبية او حمالت التنظيف).
 .IIIطريقة التقديم:
 .1لغرض التقديم يجب ملء استمارة التقديم وهي بعنوان "استمارة مقترح المشروع" والتي تتكون من ثالث
اقسام قسم مقترح المشروع وقسم معلومات عن الفريق التطوعي وقسم ميزانية المشروع يجب ملء كل
االقسام والحقول المطلوبة وارسال االستمارة مع باقي الوثائق المطلوبة بصيغة وورد.
 .2ارفاق نشرة بنشاطات الفريق التطوعي ويمكن التعويض عنها بارفاق رابط صفحة الفيسبوك الخاصة
بالفريق ان وجدت.
 .3جميع الوثائق اعاله ترسل على ايميل الجمعية iraqialamal2014@gmail.com
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عند تأهل الفريق للقائمة المختصرة يجب ان يقوم بتقديم المتطلبات التالية:
 .1كتاب تأييد من منظمة مجتمع مدني او جهة رسمية سبق وعمل معها الفريق يتضمن الكتاب االسم
الثالثي لرئيس الفريق او الشخص المخول من الفريق لتقديم المشروع والتعاقد معنا مستقبال يذكر
بالكتاب بأن الشخص هو مخول من الفريق للتعاقد وتمثيل الفريق ويذكر اسم الفريق التطوعي في
الكتاب.
 .2نسخة من هوية االحوال المدنية او البطاقة الوطنية لرئيس الفريق او المخول بتمثيل الفريق والمذكور
اسمه بكتاب التأييد المرفق.

.1

.2
.3
.4

الية اختيار
ستتم عملية اختيار المقترحات القابلة للتمويل بواسطة هيئة مؤلفة لغرض االختيار تقوم باألتي:
 1.1دراسة كل العروض المقدمة والوثائق والتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير.
 1.2اعداد قائمة مختصرة بالمنح المؤهلة لتلقي التمويل.
 1.3يتم اجراء مقابالت مع المتقدمين من القائمة المختصرة.
 1.4يتم االختيار النهائي للمنح التي سيتم تمويلها بعد المقابالت وبنا ًء على نتائج التقييم.
 1.5يتم توقيع العقود بعدها لغرض البدء بتنفيذ النشاطات.
لن تأخذ منظمتنا بالحسبان أية معايير سياسية ،اجتماعية ،عرقية ،دينية أو ثقافية في عملية االختيار.
إن دعوة تقديم العروض هذه موجهة للفرق التطوعية التي تعمل في محافطات بغداد وكركوك والنجف.
تعتبر هذه الدعوة علنية وقد أرسلت لعدد كبير من الفرق التطوع .ويمكن نشرها دون اي تقييد على نشرها.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام
جمعية االمل العراقية
 2حزيران 2021

