برنامج المنح الصغيرة – مرفق البيئة العالمي
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي-شعار البرنامج:
"حلول محلية لمشاكل عالمية"
يربط برنامج المنح الصغيرة القض ايا العالمي ة والوطني ة والمحلي ة ،باس لوب ش فاف وتش اركي ف ي
التخطيط والتصميم والتنفيذ للمشاريع.
ما ھو برنامج المنح الصغيرة؟
تم إطالق برنامج المنح الصغيرة -مرفق البيئة العالمي كبرنامج رائد في قم ة األرض الت ي عق دت
ف ي مدين ة ري و دي ج انيرو ع ام  ،1992بع د أن تب يَن أن المب ادرات المحلي ة الت ي يق وم بھ ا س كان
الم دن أنفس ھم بالتع اون م ع الس لطات المحلي ة )أي البل ديات( واللج ان الش عبية والمنظم ات غي ر
الحكومية ،تلعب دوراً رئيس يا ً ف ي تحس ين الظ روف البيئي ة المت دھورة .وانطالق ا ً م ن ذل ك ،يھ دف
البرن امج إل ى تش جيع تل ك الجھ ود األھلي ة ،ال س يما أن ه البرن امج ال ذي تع اطى في ه برن امج األم م
المتح دة اإلنم ائي مباش رة م ع المجتمع ات المحلي ة دونم ا الم رور عب ر الحكوم ات .ويكم ن ھ دف
البرن امج بمنتھ ى البس اطة ف ي ح ث الس كان المحلي ين عل ى مس اعدة أنفس ھم وإيج اد حل ول واقعي ة
لمشاكلھم المحلية.
آلية عمل برنامج المنح الصغيرة
تعتمد آلية عمل برنامج المنح الصغيرة على فريق عم ل مؤل ف م ن منس ق وطن ي ومس اعد ولجن ة
التس يير الوطني ة م ن أج ل اختي ار المش اريع .وتض م تل ك اللجن ة ممثالت/ممثل ين ع ن مختل ف
القطاعات )الحكوم ة المركزي ة ووزاراتھ ا المختلف ة والقط اع الخ اص والمنظم ات غي ر الحكومي ة
والخبراء وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي(.
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األولويات البيئية:
يقدم برنامج الم نح الص غيرة ال دعم لنش اطات عل ى مس توى المجتمع ات المحلي ة ض من األولوي ات
والمجاالت التالية:
 حماي ة التن وع البيول وجي :ف ي المحمي ات الطبيعي ة ،األنظم ة البيئي ة للغاب ات الحساس ة،وحماية التنوع الحيوي المھم للزراعة واستخدامه بشكل مستدام.
 الح د م ن التغي ر المن اخي :م ن خ الل تخف يض نس بة الغ ازات المس ببة للخيم ة الخض راء)اإلنحباس الحراري(.
 تجنب تدھور األراضي :من خالل معالج ة المن اطق الت ي ت دھورت تربتھ ا وحماي ة الترب ةفي المناطق الحساسة.
 حماية المياه االقليمية التخفيف من التلوث الكيميائي /الملوثات العضوية الثابتةأنواع المشاريع:
من ضمن األولويات ومجاالت االھتمام المذكورة أعاله يتم دعم المشاريع ضمن األنشطة التالية:
 ِمنح التخطيط بمش اركة المجتم ع المحل ي :الح د األقص ى لھ ذه الم نح يبل غ  2,000دوالرأمريكي ،ويھدف المش روع إل ى مش اركة المجتم ع المحل ي بتحدي د الواق ع ووض ع الخط ط
لتحسين الوضع الراھن.
 مش اريع رائ دة :وتش مل المش اريع ذات األفك ار الجدي دة وتتض من تطبي ق تقني اتوتكنولوجيات مالئمة ،دراسة جدوى ھذه المشاريع ،تشجيع تكرار الناجح منھا.
 بناء القدرات :تھدف إلى بن اء ق درات الجمعي ات )ت دريب ،دع م تقن ي (...إلقام ة نش اطاتمحلية ضمن أولويات ومجاالت اھتمام برنامج المنح الصغيرة.
 المراقبة والتحليل :تشمل دعم الجمعيات ومراكز األبح اث والدراس ات )الجامع ات بش كلخاص( في مش اريع تھ دف إل ى المس اعدة ف ي مراقب ة المش اريع القائم ة ،توثي ق المش اريع
الناجحة ،إستخالص الدروس والعبر من المشاريع المنفذة.
 التش بيك ،مناقش ة السياس ات وتعم يم المعلوم ات :تش مل دع م المش اريع المتعلق ة بتوزي عمعلومات عن المش اريع الناجح ة ،ومش اريع التش بيك الت ي ت ؤمن عم ال مش تركا ي بن كاف ة
الجھات المعنية ،والمشاريع المتعلقة بالمناصرة والمشاركة بتصحيح السياسات.
يبلغ الحد األقصى للمنحة الواحدة  ،$50,000كما يبلغ الحد األقصى للجمعية الواحدة $50,000
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يرفض كل مشروع ال يحتوي على:
 نسخة عن العلم والخبر للجمعية أو رخصةللمؤسسة المقترحة
 نبذة عن السيرة الذاتية لألشخاص الذين سيتولونإدارة المشروع
 في حال توجب موافقة او مشاركة جھة ثالثةلتنفيذ المشروع ،يجب تقديم مستندات تؤكد
الموافقة او المشاركة )المادية أو العينية( )مثالً
إذا تضمنت عقارات أو مكاتب أو  (...من الجھة
الثالثة .يجب ان يكون المستند مرفقا ً باثبات
مخولة
خطي ان الجھة )او الشخص( المو ًقعة
ّ
بالتوقيع.

المعايير المعتمدة لقبول مشروع

 .1مواصفات الجھة التي تتقدم بالطلب
 أن تكون ذات خبرة ومصداقية )الشفافية ،الديمقراطية،
درجة القبول من المجتم ع المحل ي وأن يك ون ل ديھا خب رة
سابقة في ھذا المجال(.
 أن تتمت ع الجھ ة الت ي تق دم الطل ب بالص فة التمثيلي ة
)لج ان ش عبية ،منظم ة غي ر حكومي ة ،مرك ز أبح اث أو
مؤسسة أكاديمية(.
 أن تعتم د التنس يق م ع ش ركاء محلي ين آخ رين )لج ان
ش عبية ومنظم ات غي ر حكومي ة وبل ديات وقط اع خ اص
وأندية شبابية وجمعيات نسائية إلخ…(.
 أن تتمتع بالقدرة على كتاب ة التق ارير ح ول تق دم س ير العم ل والتق ارير المالي ة باإلض افة
القتراح وسائل تعديل وتقييم المشروع.
 أن تكون ھيئة غير حكومية ال تتوخى الربح.
 تعطى األولوية للجمعيات المحلية الصغيرة. أن تتوفر لديھا المستندات التالية:
 على الجمعيات الكبيرة )موازنتھا السنوية oعلم وخبر منذ أكثر من سنتين.
تتجاوز  ($300000وأوالتي ھي فرع من
 oآخر محضر إلنتخاب الرئيس
مؤسسة دولية ،أن تعمل من خالل شركاء
 oتقارير حسابات السنتين األخيرتين
)جمعيات( محليين.
 oمعلومات حول إدارة وتنفيذ مشاريع مشابھة
 oتقارير النشاطات السنوية
أن يكون لديھا حساب مصرفي خاص بھا.
 .2مواصفات المشروع
 قيمة المشروع وھدفه
أن يعالج أولوية بيئية من األولويات المذكورة في فقرة "األولويات البيئية" أعاله
 فائدة المشروع لمحيط التنفيذ:
 oأن يلبي حاجات محلية ملحة وأساسية
 oأن يساھم في التنمية البشرية المستدامة
 oأن يساھم في بناء قدرات المنظمات المعنية
 oأن يؤمن فرص عمل
 oأن يساھم في الحد من الفقر
 oأن يخدم منطقة مھمشة
 oأن يراعي دور النساء في المجتمعات
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 oأن يش جع الش راكات وتب ادل المعلوم ات ب ين الجھ ات المعني ة )مؤسس ات
حكومي ة ،القط اع الخ اص ،مؤسس ات أكاديمي ة ،مؤسس ات دولي ة ،جمعي ات
ومنظمات غير حكومية(...
 oأن يكون ذا تأثير على عملية صنع السياسات

 األسلوب واألدوات وطريقة التنفيذ
 oأن يعتم د اس تراتيجية لتعبئ ة وإش راك المجتم ع المحل ي الس تقطاب ال دعم
للمشروع
 oأن يعتمد االبتكار
 oأن يكون قابالً للتطبيق في مناطق أخرى
 oأن يعتمد تكنولوجيا مناسبة )صديقة للبيئة(
ً
 oأن يراعي التمايز الجنسي االجتماعي ويكون حساسا له
 oأن يتضمن المشاورات مع الجھات المعنية
 oأن يكون قابال للتكرار أو التوسع بعد إنتھاء فترة تنفيذه
 oأن يكون قادرا على تأمين تمويالت إضافية من مصادر أخرى
 oأن يك ون متك امال م ع مش اريع أخ رى مدعوم ة م ن مرف ق البيئ ة الع المي
ومشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 محتويات المشروع وعناصره
 oأن يتم تقييم األثر البيئي للمشروع
 oأن يحتوي على خطة مراقبة وتقييم
 المعايير اإلدارية والشكلية:
 oأن ال تتعدى فترة تنفيذ المشروع المقترح ثالث سنوات
 oأن ال تتجاوز مشاركة البرنامج في تمويل المشروع $50,000
 oأن يتم تقديم وثيقة اقتراح المشروع وفقا للنموذج المعد من قبل البرنامج
 oأن يتض من طل ب المش روع المس تندات المطلوب ة المتعلق ة بالمش روع
)الت راخيص المطلوب ة أو وع ود خطي ة بھ ا ،مس تندات الملكي ة أو اإليج ار
للعقارات(...
 oأن يتضمن النتائج والتأثيرات المتوقعة للمشروع والت ي يمك ن قياس ھا اس تنادا
إلى مؤشرات محددة جيداً
 oأن تعادل المساھمات المؤمن ة للمش روع المقت رح م ن مص ادر تموي ل أخ رى
المبل غ المطل وب م ن البرن امج ) %50مس اھمات عيني ة و %50مس اھمات
مالية(
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من ال يستطيع اإلشتراك؟
 المؤسس ات الت ي تت وخى ال ربح )التعاوني ات،
الشركات،(...
 األفراد
 المؤسسات الحكومية )بلديات ،وزارات(...
 الجمعيات التابعة لمؤسسات دولية
 األح زاب السياس ية ،الجمعي ات ذات أجن دة
سياس ية ،الجمعي ات المس مات عل ى أس ماء
شخصيات سياسية
 الجمعي ات الت ي ل م تنھ ي تنفي ذ مش روع مم ول
م ن البرن امج ) (SGPول م ي تم اس تالمه اس تالما ً
نھائيا
 الجمعي ات الت ي لھ ا أعض اء ف اعلين )رئ يس،
عضو مجلس إدارة ،مدير( مش تركين م ع جمعي ة
أخرى لم تم ر س تة أش ھر عل ى تنف ذ مش روع لھ ا
ممول من البرنامج ).(SGP

النشاطات التي ال يتم دعمھا:
 النشاطات التي ليست متعلقة
بمجاالت اھتم ام برن امج الم نح
الصغيرة،
 النش اطات الت ي ال تتعل ق
بالمش روع المق دم )ش راء أو
إيج ار مرك ز للجمعي ة ،أبح اث
عامة ،منح دراسية(...

مراحل الحصول على الھبات
تنقسم مرحلة التمويل إلى خمس مراحل:

المرحلة األولى -استدراج العروض -وتشمل:
 -1اإلع الن ع ن مع ايير إختي ار المش روع
وال دعوة للمش اركة )م ن خ الل وس ائل
اإلع الم وال وزارات المعني ة وعق د
اإلجتماعات(...
 -2إتص ال الجمعي ات المقترح ة للمش اريع
بالمنسق الوطني للبرنامج للحصول عل ى
المبادئ التوجيھية واإلستمارات الخاص ة
بتقديم طلب المنحة للمشروع
 -3إع داد الجمعي ة المقترح ة للمش روع ورق ة تش رح المش روع بإيج از وتقديم ه إل ى المنس ق
وذلك بمساعدة من المنسق الوطني وبإستخدام اإلستمارة النموذجية
 -4قيام المنسق باستعراض ورقة ملخص المشروع والنظر فيھا أوال في ضوء معايير مرف ق
البيئة العالمي والمعايير المعتمدة من لجنة التسيير الوطنية الخاصة بالبرنامج
 -5تقديم الجمعية اقتراح المشروع ك امال إذا م ا اس توفى المش روع الش روط المطلوب ة بمھل ة
أقصاھا  10آب  2018الساعة  12ظھراً.
المرحلة الثانية –مراجعة العروض وتشمل:
 -1يراجع المنسق الوطني وثائق المشاريع المقترحة ويحضر تقييما أوليا الس تيفائھا المع ايير
الشكلية األساسية ،وبالتالي استبعاد المشاريع التي ال تستوفي ھذه المعايير
 -2يع رض المنس ق ال وطني مقترح ات المش اريع الكامل ة والمس توفية للش روط عل ى لجن ة
التسيير الوطنية الخاصة بالبرنامج
 -3تستعرض لجنة التسيير الوطنية المشاريع المقترح ة وتواف ق عليھ ا أو ترفض ھا أو تعي دھا
إلى الجھة المقترحة لكي يتم التوضيح بالمشروع وفكرته
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المرحلة الثالثة –االختيار النھائي وتشمل:
 -1موافقة لجنة التسيير الوطنية على المشاريع
 -2إدراج المشاريع الموافق عليھا في برنامج العمل الوطني
 -3توقي ع اتفاقي ة ب ين الجمعي ة والبرن امج مم ثال بالمن دوب المق يم لبرن امج األم م المتح دة
اإلنمائي
المرحلة الرابعة –التدريب وتشمل:
 -1تدريب الجمعيات على متطلبات البرنامج خالل التنفيذ
المرحلة الخامسة –دفعات التمويل-وتشمل ثالث أو أربعة أقساط تدفع:
 -1عند بداية المشروع
 -2بعد تقديم تقرير مرحلي أول وتقرير مالي
 -3بعد تقديم التقرير المرحلي الثاني
 -4بعد إتمام المشروع بناء على تقرير نھائي وتقرير مالي ختامي
المستندات المطلوبة:
 علم وخبر منذ أكثر من سنتين آخر محضر إلنتخاب الرئيس حسابات السنتين األخيرتين الئحة بالمشاريع المشابھة ومعلومات حول إدارتھا وتنفيذھا من الجھة المقدمة نبذة عن السيرة الذاتية لألشخاص الذين سيتولون إدارة المشروع مستندات تؤك د المش اركة المادي ة أو العيني ة )م ثالً إذا تض منت عق ارات أو مكات ب أو (...من المصادر األخرى ذات االھتمام بالمشروع
 تقارير النشاطات السنوية آلخر سنتين كحد ادنىلمزيد من المعلوم ات باإلمك ان اإلتص ال بالمنس ق ال وطني للمش روع المھن دس ع دنان ملك ي عل ى
الرقم التالي 03/641174
أو المھندس ة ربيك ا البيس ري عل ى ال رقم  70/717350أو عب ر البري د اإللكترون ي
adnanm@unops.org ; rebeccabaissari@hotmail.com
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