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  مرفق البيئة العالمي   –برنامج المنح الصغيرة 

  - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - 
  

  : شعار البرنامج -1
  

  "حلول محلية لمشاكل عالمية"
وتشاركي في  باسلوب شفاف  ية والمحلية،  نيربط برنامج المنح الصغيرة القضايا العالمية والوط 

  . للمشاريع تنفيذالو تصميمالالتخطيط و
  

  المنح الصغيرة؟ جما هو برنام -2
  

برنامج   إطالق  الصغيرة  تم  ال- المنح  العالميمرفق  التي   بيئة  األرض  قمة  في  رائد  كبرنامج 
، بعد أن تبيَن أن المبادرات المحلية التي يقوم بها 1992عقدت في مدينة ريو دي جانيرو عام  

ال واللجان  البلديات)  (أي  المحلية  السلطات  مع  بالتعاون  أنفسهم  المدن  والمنظمات عشسكان  بية 
ذلك،  من  وانطالقاً  المتدهورة.  البيئية  الظروف  تحسين  في  رئيسياً  دوراً  تلعب  الحكومية،  غير 

برنامج اليهدف   فيه  الذي تعاطى  البرنامج  أنه  الجهود األهلية، ال سيما  تلك  إلى تشجيع  برنامج 
عبر المرور  دونما  المحلية  المجتمعات  مع  مباشرة  اإلنمائي  المتحدة  ويكمن   األمم  الحكومات. 

البرنامج   حث  بهدف  في  البساطة  حلول   المحليينسكان  المنتهى  وإيجاد  أنفسهم  مساعدة  على 
  مشاكلهم المحلية.واقعية ل

  
  المنح الصغيرةبرنامج  آلية عمل -3

  
 ولجنة   ومساعد  وطني  منسق فريق عمل مؤلف من  على    المنح الصغيرةآلية عمل برنامج  تعتمد  

أجل  يرسيالت من  ممثال  الوطنية  اللجنة  تلك  وتضم  المشاريع.  مختلف   ينممثل/تاختيار  عن 
الخاص   المختلفة والقطاع  المركزية ووزاراتها  (الحكومة  الحكومية والقطاعات  المنظمات غير 

  والخبراء وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي).  
  

  األولويات البيئية: -4
  

الدعم  يقدم   المنح الصغيرة  المحلية  جملانشاطات على مستوى  لبرنامج    ضمن األولويات تمعات 
  المجاالت التالية: و

البيولوجي  -  التنوع  الطبيعية   في  : حماية  للغابات  ،المحميات  البيئية    ،الحساسة   األنظمة 
 . حماية التنوع الحيوي المهم للزراعة واستخدامه بشكل مستدامو

من   -  المناخي الحد  خالل:  التغير  الخ   من  للخيمة  المسببة  الغازات  نسبة    اء ضرتخفيض 
 .(اإلنحباس الحراري)

حماية التربة  معالجة المناطق التي تدهورت تربتها ومن خالل    تجنب تدهور األراضي: - 
 . في المناطق الحساسة

 ة المياه االقليمية ياحم - 
 التخفيف من التلوث الكيميائي/ الملوثات العضوية الثابتة  - 
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  رفض كل مشروع ال يحتوي على: ي
رخصة  ن -  أو  للجمعية  والخبر  العلم  عن  سخة 

  للمؤسسة المقترحة 
لألشخاص  ن -  الذاتية  السيرة  عن  لذين ابذة 

 سيتولون إدارة المشروع
في حال توجب موافقة او مشاركة جهة ثالثة   - 

مست تقديم  يجب  المشروع،  تؤكد ندالتنفيذ  ت 
العينية)   أو  (المادية  المشاركة  او  الموافقة 
إذا تضمنت عقارات أو مكاتب أو ...)   (مثالً 
المستند  يكون  ان  يجب  الثالثة.   الجهة  من 

) الجهة  ان  خطي  باثبات  الشخص) امرفقاً  و 
 الموقًعة مخّولة بالتوقيع. 

  

كما يرفض كل مشروع يتجاوز السقف المحدد  
$  50,000ي ، ألقيمة للمشروع المقترح
  .  المطلوبة من البرنامج

 انواع المشاريع  -5
  التالية:  األنشطةالمشاريع ضمن اله يتم دعم المذكورة أع  االهتماممجاالت األولويات ومن ضمن 

دوالر    2,000الحد األقصى لهذه المنح يبلغ  :  المحلي   لمجتمعبمشاركة ا  نح التخطيط مِ  - 
قع ووضع الخطط مشاركة المجتمع المحلي بتحديد الواويهدف المشروع إلى  ،  أمريكي

  حسين الوضع الراهن.لت
رائدة: -  ا   مشاريع  األفكار  ذات  المشاريع  تقنيات  وتشمل  تطبيق  وتتضمن  لجديدة 

 منها.  حوى هذه المشاريع، تشجيع تكرار الناجكنولوجيات مالئمة، دراسة جدوت
تهدف إلى بناء قدرات الجمعيات (تدريب، دعم تقني...) إلقامة نشاطات    بناء القدرات: - 

 هتمام برنامج المنح الصغيرة.اجاالت ضمن أولويات ومة  محلي
ات ومراكز األبحاث والدراسات (الجامعات بشكل  م الجمعيتشمل دع  المراقبة والتحليل: - 

القائمة، توثيق المشاريع ففي مشاريع تهدف إلى المساعدة    خاص) ي مراقبة المشاريع 
 الناجحة، إستخالص الدروس والعبر من المشاريع المنفذة. 

مناقشة -  المعلومات:  التشبيك،  بتوزيع  السياسات وتعميم  المتعلقة  المشاريع   تشمل دعم 
المشاريع الناجحة، ومشا  يبن كافة    ا مشترك  عمال  ريع التشبيك التي تؤمنمعلومات عن 

 والمشاريع المتعلقة بالمناصرة والمشاركة بتصحيح السياسات.الجهات المعنية، 
  

الواحيبلغ   للمنحة  األقصى  كما  $50,000دة  الحد  األقصىيبلغ  ،  الواحدة    الحد  للجمعية 
50,000 $  

  
  

  لقبول مشروع لمعايير المعتمدةا -6
  
   مواصفات الجهة التي تتقدم بالطلب. 1
 ديمقراطية، الشفافية،  ال(  مصداقيةبرة وخذات  كون  أن ت

خبرة  لديها  يكون  وأن  المحلي  المجتمع  من  القبول  درجة 
  .سابقة في هذا المجال)

 دم الطلب بالصفة التمثيلية (لجان هة التي تقتع الجأن تتم
حكومية،   غير  منظمة  مؤسسة   أبحاثمركز  شعبية،  أو 

  .)أكاديمية
 مح شركاء  مع  التنسيق  تعتمد  (لجان أن  آخرين  ليين 

ومنظم خاص  شعبية  وقطاع  وبلديات  حكومية  غير  ات 
  .وأندية شبابية وجمعيات نسائية إلخ…)

 ا كتابة  على  بالقدرة  تتمتع  سير   تقدم  حوللتقارير  أن 
تعديل  وسائل  القتراح  باإلضافة  المالية  والتقارير  العمل 

 .يم المشروعوتقي
  غير حكومية ال تتوخى الربح.  هيئةأن تكون 
 توفر لديها المستندات التالية:  ت أن 

o  من سنتينعلم وخبر منذ أكثر. 
o  آخر محضر إلنتخاب الرئيس 
o  حسابات السنتين األخيرتينتقارير 

جمعيات المحلية الصغيرة. ولوية للتعطى األ -   
على الجمعيات الكبيرة (موازنتها السنوية  - 

أوالتي هي فرع من  $) 300000تتجاوز 
دولية، أن تعمل من خالل شركاء  ة مؤسس

.(جمعيات) محليين  
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o  فيذ مشاريع مشابهةإدارة وتنت حول معلوما 
o  تقارير النشاطات السنوية 
o  رفي خاص بهاأن يكون لديها حساب مص.  

  
  

     المشروع واصفاتم -7
   
 دفه قيمة المشروع وه 

 من األولويات المذكورة في فقرة "األولويات البيئية" أعاله أن يعالج أولوية بيئية
 
 :فائدة المشروع لمحيط التنفيذ 

o اسية  وأس ت محلية ملحةأن يلبي حاجا 
o  مستدامة البشرية التنمية الأن يساهم في  
o  ت المنظمات المعنيةأن يساهم في بناء قدرا  
o أن يؤمن فرص عمل 
o من الفقر  أن يساهم في الحد 
o أن يخدم منطقة مهمشة 
o  دور النساء في المجتمعات أن يراعي 
o  مؤسسات) المعنية  الجهات  بين  المعلومات  وتبادل  الشراكات  يشجع  أن 

ا القطاع  جمعيات  حكومية،  دولية،  مؤسسات  أكاديمية،  مؤسسات  لخاص، 
 )ومنظمات غير حكومية...

o  أن يكون ذا تأثير على عملية صنع السياسات 
  
 
 دوات وطريقة التنفيذب واأل األسلو 

o لتعبئة استراتيجية  يعتمد  الدعم   وإشراك  أن  الستقطاب  المحلي  المجتمع 
 للمشروع

o  االبتكار أن يعتمد  
o  ي مناطق أخرى لتطبيق فقابالً لأن يكون  
o (صديقة للبيئة) أن يعتمد تكنولوجيا مناسبة  
o  االجتماعي ويكون حساساً لهمايز الجنسي أن يراعي الت  
o الجهات المعنيةمشاورات مع أن يتضمن ال 
o أن يكون قابال للتكرار أو التوسع بعد إنتهاء فترة تنفيذه 
o صادر أخرى أن يكون قادرا على تأمين تمويالت إضافية من م 
o  العالمي البيئة  مرفق  من  مدعومة  أخرى  مشاريع  مع  متكامال  يكون  أن 

 ومشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
  

 محتويات المشروع وعناصره -8
o أن يتم تقييم األثر البيئي للمشروع 
o أن يحتوي على خطة مراقبة وتقييم 
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  ك؟ من ال يستطيع اإلشترا
 ،(...التعاونيات، الشركات) المؤسسات التي تتوخى الربح  
  األفراد 
 المؤسسات الحكومية (بلديات، وزارات...( 
  الجمعيات التابعة لمؤسسات دولية 
  ،ــية ــدة سياسـ ــات ذات أجنـ ــية، الجمعيـ ــزاب السياسـ األحـ

 الجمعيات المسمات على أسماء شخصيات سياسية
   مـن البرنـامج ل  ممو  تنفيذ مشروعلم تنهي  الجمعيات التي

)SGP( المه استالماً نهائيا ولم يتم است 
 جلـسالجمعيات التي لها أعضاء فاعلين (رئيس، عضـو م 

إدارة، مدير) مشتركين مع جمعية أخرى لم تمـر سـتة أشـهر 
 ).SGPعلى تنفذ مشروع لها ممول من البرنامج (

  النشاطات التي ال يتم دعمها:
  لقــة متعالنشــاطات التــي ليســت

ــنح  ــامج الم ــام برن بمجــاالت اهتم
  الصغيرة،

  ــق ــي ال تتعلــ ــاطات التــ النشــ
بالمشروع المقدم (شراء أو إيجار 

ــز للجم ــة، مرك ــاث عام ــة، أبح عي
 منح دراسية...)

 
 اإلدارية والشكلية:المعايير  -9

o شهراً.  18  وع المقترحتتعدى فترة تنفيذ المشر أال 
o 50,000تتجاوز مشاركة البرنامج في تمويل المشروع  أال $ 
o فقا للنموذج المعد من قبل البرنامجأن يتم تقديم وثيقة اقتراح المشروع و 
o   بالمشروع  أن المتعلقة  المطلوبة  المستندات  المشروع  طلب  يتضمن 

أ الملكية  مستندات  بها،  خطية  وعود  أو  المطلوبة  اإليجار  (التراخيص  و 
 ارات...)للعق

o   يمكن قياسها استنادا والتي  يتضمن النتائج والتأثيرات المتوقعة للمشروع  أن
 جيداً  إلى مؤشرات محددة

o أخرى   تمويل  من مصادرالمؤمنة للمشروع المقترح  مساهمات  أن تعادل ال
) البرنامج  من  المطلوب  عينية و50المبلغ  مساهمات  50% مساهمات   %

   مالية)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ل على الهبات الحصو مراحل -10
  

  تنقسم مرحلة التمويل إلى خمس مراحل: 
  

  :وتشمل - العروض استدراج-  المرحلة األولى
اإلعالم  اإل -1 وسائل  خالل  (من  للمشاركة  والدعوة  المشروع  إختيار  معايير  عن  عالن 

  اإلجتماعات...)عقد والوزارات المعنية و
للحصول على المبادئ   لبرنامجسق الوطني لإتصال الجمعيات المقترحة للمشاريع بالمن -2

 لخاصة بتقديم طلب المنحة للمشروعالتوجيهية واإلستمارات ا 
الم -3 الجمعية  المنسق إعداد  إلى  وتقديمه  بإيجاز  المشروع  تشرح  ورقة  للمشروع  قترحة 

 بمساعدة من المنسق الوطني وبإستخدام اإلستمارة النموذجية وذلك 
مل  باستعراضالمنسق    قيام -4 المشرورقة  ضوءوالنظر  وع  خص  في  أوال  معايير   فيها 

 لبرنامجة با جنة التسيير الوطنية الخاصلمن المعايير المعتمدة مرفق البيئة العالمي و
بمهلة   المشروع الشروط المطلوبة  استوفىإذا ما  تقديم الجمعية اقتراح المشروع كامال   -5

 . ظهراً  12الساعة   2023كانون الثاني   31أقصاها
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  وتشمل: ضعرواجعة ال رم– المرحلة الثانية
الستيفائها   -1 أوليا  تقييما  ويحضر  المقترحة  المشاريع  وثائق  الوطني  المنسق  يراجع 

 األساسية، وبالتالي استبعاد المشاريع التي ال تستوفي هذه المعاييرالمعايير الشكلية 
الكاملة   -2 المشاريع  مقترحات  الوطني  المنسق  للشروط  يعرض  لجنة  والمستوفية  على 

  ة بالبرنامجخاصال  ير الوطنيةيالتس
 اأو تعيده  ا أو ترفضه  ا وتوافق عليه   ةالمقترح المشاريع  ر الوطنية  يتستعرض لجنة التسي -3

 فكرتهو التوضيح بالمشروعيتم لكي المقترحة   الجهةإلى 
  
  وتشمل: النهائي  االختيار– لمرحلة الثالثةا

  نة التسيير الوطنية على المشاريعموافقة لج -1
 رنامج العمل الوطنيبي ف الموافق عليها  إدراج المشاريع -2
ممثال    اتفاقية توقيع   -3 والبرنامج  الجمعية  المتحدالمقيم  بالمندوب  بين  األمم  ة لبرنامج 

 اإلنمائي 
  

  التدريب وتشمل:– المرحلة الرابعة
  متطلبات البرنامج خالل التنفيذ تدريب الجمعيات على -1

  
  : عتدف ربعة أقساط أ ثالث أو وتشمل - التمويلدفعات – المرحلة الخامسة

  بداية المشروععند  -1
 ديم تقرير مرحلي أول وتقرير ماليبعد تق -2
 عد تقديم التقرير المرحلي الثاني ب -3
 ى تقرير نهائي وتقرير مالي ختامي المشروع بناء علبعد إتمام  -4
 

 
  المستندات المطلوبة: -11
  علم وخبر منذ أكثر من سنتين - 
 آخر محضر إلنتخاب الرئيس  - 
  رتينحسابات السنتين األخي - 
 الجهة المقدمة ومعلومات حول إدارتها وتنفيذها من اريع المشابهة لمشالئحة با - 
 يتولون إدارة المشروعبذة عن السيرة الذاتية لألشخاص الذين سن - 
مستندات تؤكد المشاركة المادية أو العينية (مثالً إذا تضمنت عقارات أو مكاتب أو ...)   - 

 وعمن المصادر األخرى ذات االهتمام بالمشر
 أدنىآلخر سنتين كحد  ت السنويةاطا تقارير النش  - 

  
  

عدنان ملكي على  لمهندسا للبرنامجبالمنسق الوطني  االتصاللمزيد من المعلومات باإلمكان 
  70/717350أو المهندسة ربيكا البيسري على الرقم  03/641174الرقم التالي 

 m@unops.orgadnan  ;  ني أو عبر البريد اإللكترو
rebeccabaissari@hotmail.com 

 


