اعالن عن توفر منح ودعوة للتقدم بمقترحات مشاريع
لتعزيز المساءلة االجتماعية في األردن
الموعد النهائي لتقديم المقترحات 6 :يناير/كانون الثاني 4102
تدعم "الشراكة العالمية للمساءلة االجتماعية" المجتمع المدني والحكومات للعمل معا في مواجهة التحديات التي تواجه البلدان
النامية في مجال الحوكمة .ولتحقيق هذا الهدف ،تقدم "الشراكة العالمية" دعم استراتيجي طويل المدى لمبادرات تدعم المساءلة
االجتماعية من قبل منظمات المجتمع المدني والتي تستهدف تدعيم الشفافية والمساءلة .وهي في ذلك تبني على جهود البنك
الدولي وبرامجه الداعمة لمؤسسات القطاع العام ،وكذلك على جهود المنظمات األعضاء في "الشراكة العالمية" بهدف خلق
البيئة المواتية لتمكين المواطنين من التأثير الفعلي في تحسين مستوى أداء الخدمة المقدمة من الجهات الحكومية من خالل
استخدام المعلومات التقييمية التي ترد من المواطنين.

وتعمل "الشراكة العالمية للمساءلة االجتماعية" على "إكمال حلقة التشاور" من خالل مساعدة المواطنين ليكون لهم صوت
يتم التعبير عنه بشكل أوضح ،مما يساعد الحكومات على االستماع واالصغاء ،ومساعدة الوكاالت الحكومية على العمل بناء
على المعلومات التقييمية التي تتلقاها.
ويسر "الشراكة العالمية للمساءلة االجتماعية" أن تعلن في األردن عن دعوتها لتقديم مقترحات مشاريع من قبل منظمات
المجتمع المدني والتي تعالج فيها أحد أو جميع العناصر التالية في مجال دعم المساءلة االجتماعية:
 تعزيز استخدام المواطنين لقانون الوصول إلى المعلومة وفي حصولهم واستخدامهم للبيانات الصادرة عن الوزارات
والهيئات العامة مما يسهل من عملية تدافق وتبادل المعلومات بين المواطنين والجهات الحكومية ويساهم في توفير الخدمات
والتحسين من أداءها.
 وضع آليات للوصول ولنشر المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة واإلنفاق العام وتوافر الموارد على مستوى الدوائر
المسؤولة عن تقديم الخدمات والسلطات المحلية .ويساهم ذلك في تحسين الكفاءة والشفافية والمساءلة في إدارة األموال العامة.
وتماشيا مع توجه "الشراكة العالمية للمساءلة االجتماعية" ،من المتوقع أن تستفيد جهات أخرى من المعلومات التي يتم
الحصول عليها بما في ذلك المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات والهيئات التشريعية ووكاالت تنظيمية مستقلة وهيئات رقابة
أخرى.
ويجب أن تتوفر في مقترحات المشاريع المقدمة الشروط التالية للتأهيل:
 .1أن يتخطى المشروع األهداف التجريبية ” ”pilotبحيث يمكن تعميمه أو إعادة تطبيقه على المستوى الوطني؛
 .2أن يرتبط ويدعم المشروع مبادرات أخرى ذات األهداف المشابهة إذ يحدد بشكل واضح االستفادة والقيمة اإلضافية
الناتجة عن دعم "الشراكة العالمية للمساءلة االجتماعية"؛
 .3أن يقدم المشروع اقتراحات فعلية وواضحة لبناء الشراكات وتفعيل التعاون مع منظمات أخرى مما يساهم في إحداث
أثر أكبر واالستفادة من التجارب والخبرات المتعددة؛ و
 .4أن يساهم المشروع بتوفير البيانات والمعلومات التي من شأنها أن تدعم عمل الهيئات العامة وأهدافها في تلبية متطلبات
المواطن.
الشراكة العالمية للمساءلة االجتماعية تدعم مقترحات المشاريع التي:
 تنفذ خالل  5 - 3سنوات ،وذلك لضمان فاعلية و استدامة الدعم للمساءلة االجتماعية؛
 تقدم الميزانية التفصيلية للمشروع بمجموع يتراوح ما بين  555,555و  1,555,555دوالر أمريكي .وسوف يتم النظر
في طلبات التمويل التي تقل عن هذا النطاق .يجب أن يتناسب التمويل المطلوب مع مدة المشروع.

منظمات المجتمع المدني المؤهلة للتقدم بمقترحات مشاريع :الكيانات القانونية من خارج القطاع العام أو من خارج القطاع
الهادف إلى الربح ،مثل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات اإلعالمية التي ال تهدف إلى الربح والمنظمات الخيرية
والمنظمات العقاءدية والمنظمات المهنية والنقابات العمالية واتحادات العمال والجمعيات المنتخبة والمؤسسات ومعاهد وضع
السياسات والبحوث.
يتعين على منظمات المجتمع المدني المرشحة تقديم ما يثبت وضعها القانوني في األردن.
كيفية تقديم الطلبات:
 .1زيارة الموقع اإللكتروني للشراكة العالمية للمساءلة االجتماعية  www.worldbank.org/gpsaوانقر على رابط
صفحة الدعوة الثانية لتقديم مقترحات المشاريع.
 .2استعراض أحد أو جميع المواضيع ذات األولوية في دولتكم كما جاءت في الدعوة لتقديم مقترحات المشاريع الخاصة
بقطركم.
 .3اقرأ المبادئ التوجيهية لطلب المنحة للحصول على إرشادات عامة بشأن كيفية التقدم بطلب ومتطلبات األهلية ومعايير
االختيار وعملية االختيار
 .4ألج إلى نماذج الطلبات ( 3أجزاء)
 .5يجب تقديم الطلبات عبر المنصة اإللكترونية المخ صصة لذلك والتي ستوفر على صفحة الشراكة العالمية للمساءلة
االجتماعية الخاصة بتقديم الطلبات.
يرجى مراجعة دليل ارشادات الشراكة العالمية للمساءلة االجتماعية للتقدم والمشاركة لالطالع على تفاصيل كيفية التقدم بطلب
الحصول على المنحة ،ومتطلبات األهلية ،ومعايير االختيار ،وعملية االختيار.
إذا كنتم راغبين في التقدم بطلب ،يرجى زيارة الموقع التالي www.worldbank.org/gpsa :لقراءة إرشادات "الشراكة
العالمية للمساءلة االجتماعية" والحصول على نماذج طلبات التقديم.

ستعقد الجلسة التوجيهية في األردن
يوم األربعاء  27نوفمبر  4102بين الساعة  2:21و  0:11مساءا في مقر مؤسسة التمويل الدولية
في شارع احمد العرابي فى الشميسانى
للحصول على معلومات حول البرنامج يرجى التواصل مع:
السيدة سيما كنعان
skanaan@worldbank.org

