نموذج مقترح مشروع لمرفق البيئة العالمية /برنامج المنح الصغيرة
 .1قائمة المحتويات

1

2

 .2صفحة الغالف
تاريخ التقديم:

الدولة:
رقم المشروع )الستخدام برنامج المنح الصغيرة(:
عنوان المشروع) :يجب أن يعكس العنوان جوھر المشروع
ويرتبط بمجاالت اھتمام مرفق البيئة العالمية(
مقدم الطلب
اسم المنظمة /الجمعية:
سنة التأسيس:
عدد الموظفين:
عدد المشروعات المنفذة:
العنوان البريدي:
العنوان) :الحي ،المدينة ...الخ(
الھاتف:
الفاكس:
عنوان البريد اإللكتروني:
الموظف أو المسؤول الرئيسي )االسم والوظيفة(:
مدير المشروع/ضابط االتصال )االسم

والوظيفة(:

المشروع
تصنيف مرفق البيئة العالمية /برنامج المنح الصغيرة

الموضوع /مجال االھتمام )يرجى اختيار واحد من المجاالت
3
أدناه(

فئة المشروع )يرجى اختيار إحدى الفئات المدرجة أدناه(

الحفاظ على التنوع الحيوي
التغير المناخي

العرض )المشاھدات(
بناء القدرات

 1يمكن تعديل ھذا النموذج إذا دعت الحاجة تبعا ً لالحتياجات الوطنية واستراتيجية البرنامج الوطني.
 2تحتوي التعليمات على تفاصيل ما يجب إدراجه في صفحة قائمة المحتويات.
 3تتم اإلشارة إلى مجال اھتمام رئيسي واحد لكل مشروع ،ويمكن أن يكون للمشروع نفسه مجاالت اھتمام أخرى يتم تحديدھا في مبررات المشروع وتوجھات
تنفيذه.
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تدھور األراضي واإلدارة المستدامة للغابات

األبحاث التطبيقية /تحليل السياسات
المعلومات /التشبيك /الحوار المتعلق بالسياسات

التاريخ المقترح للبدء في المشروع:4

المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ المشروع:

تمويل المشروع
بالعملة المحلية
المبلغ اإلجمالي المطلوب من برنامج المنح الصغيرة
المبلغ اإلجمالي من مصادر أخرى
الكلفة اإلجمالية للمشروع
سعر التحويل المستخدم من قبل األمم المتحدة )الستخدام برنامج المنح الصغيرة فقط(

 4بعد التقديم بأربعة أشھر.

2

بالدوالر األمريكي

 .3المقترح
الجزء أ :مبررات المشروع وتوجھات التنفيذ
 1-1ملخص المشروع
 2-1خلفية عن المنظمة وقدرتھا على تنفيذ المشروع
 3-1أھداف المشروع ونتائجه المتوقعة
 4-1وصف أنشطة المشروع
 5-1الخطة التنفيذية والجدول الزمني )خطة العمل(
 6-1خطة ضمان المشاركة الشعبية
 7-1إدارة المعرفة
 8-1دمج اعتبارات النوع االجتماعي
 9-1نشر النتائج وتكرارھا
الجزء ب :المخاطر ،المتابعة والتقييم
 1-2المخاطر المحتمل أن تواجه تنفيذ المشروع بنجاح
 2-2خطة المتابعة والتقييم والمؤشرات
 3-2استدامة النتائج المتحققة
الجزء ت:
 1-3التفاصيل المالية
 2-3المصاريف المتوقعة
 3-3المعلومات البنكية
الملحق  :1المؤشرات
أ -مؤشرات مشروع مرفق البيئة العالمية /برنامج المنح الصغيرة
ب -مؤشرات مشروعات التكيف على مستوى المجتمعات CBA
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تعليمات مقترح مشروعات مرفق البيئة العالمية /برنامج المنح الصغيرة
المتطلبات العامة
يجب أن يتضمن مقترح المشروع صفحة الغالف وصفحة تحتوي قائمة المحتويات بحيث ال يتعدى المقترح  15صفحة )بما فيھا األشكال
والرسوم(.
كما يمكن تقديم مرفقات )ال تزيد عن  10صفحات( بما فيھا الوثائق التي تبين وضع المنظمة ،وتلك التي تدعم المشروع المقترح،
والتزامات التمويل وغيرھا من مؤشرات المشاركة والدعم من مؤسسات أخرى ،والدالئل التي تبين دعم المجتمع المحلي ومشاركته.
ويجب أن يكون مقترح المشروع وكافة مرفقاته واضحة ومقروءة وأن يكون عنوان المشروع مدرجا ً في كل صفحة.
يتم تقديم المقترح )نسخة مطبوعة ونسخة إلكترونية( إلى المنسق الوطني لمرفق البيئة العالمية /برنامج المنح الصغيرة) ،يدرج العنوان
الكامل لمكاتب البرنامج( ،ويتم االحتفاظ بنسخة من المقترح من قبل المنظمة لالحتفاظ بھا في ملفاتھا ألن النسخة المقدمة للبرنامج لن تعاد
إليھا.
إعداد المقترح
يرجى اتباع النقاط الرئيسية المدرجة في الملخص أدناه إلعداد مقترح المشروع ،مع التأكد من تغطية كافة تلك النقاط والتي تشكل القضايا
األساسية التي تدقق فيھا اللجنة التوجيھية الوطنية حين تقوم بالنظر في المقترح .ويوصى بعدم تجاوز إجمال عدد الصفحات المشار إليه
أعاله.
 .1جدول المحتويات
يجب إعداد جدول المحتويات بطريقة منطقية تبعا ً للنموذج المقدم لذلك.
 .2صفحة الغالف
توفر صفحة الغالف ملخصا ً مھما ً للمشروع .ويجب أن يحدد برنامج المنح الصغيرة رقما ً خاصا ً لكل مشروع من المشروعات التي
يدعمھا .وتبين صفحة الغالف تاريخ البدء في تنفيذ المشروع وتاريخ االنتھاء من تنفيذه ،إضافة إلى تفاصيل الجھة المقدمة للطلب،
ومجال اھتمام مرفق البيئة العالمية الذي يتصدى له المشروع ،والمعلومات الخاصة بتمويل المشروع بحيث تبين المبلغ اإلجمالي
ً
المطلوب من برنامج المنح الصغيرة والتمويل اإلضافي )المشترك( المتوافر و/أو المتوقع .ويمكن أن يكون التمويل اإلضافي عينيا أو
نقديا ً أو عبارة عن تمويل موازي .ويدرج المنسق الوطني سعر التحويل المستخدم من األمم المتحدة في تاريخ تقديم المقترح بصرف
النظر عن حقيقة أن المقترح سيتم تقييمه والموافقة عليه من قبل اللجنة التوجيھية الوطنية في فترة الحقة.
 .3المقترح
يتألف المقترح من األجزاء الرئيسية الثالثة التالية :مبررات المشروع وتوجھات تنفيذه )الجزء أ( ،المخاطر ،المتابعة والتقييم )الجزء ب(،
وميزانية المشروع )الجزء ت(.
الجزء أ :مبررات المشروع وتوجھات تنفيذه
يقدم ھذا الجزء مبررات المشروع وخلفيته إضافة إلى التوجه المقترح للتنفيذ.
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ملخص المشروع
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يوفر ھذه البند وصفا ً لسياق المشروع بما في ذلك المشاكل البيئية الرئيسية التي سيتم التصدي لھا ،والتوجه المقترح لذلك متضمنا ً الفلسفة/
المبررات لتنفيذ ذلك المشروع .ويتضمن ذلك إدراج موقع المشروع ،وملخص عن المواقع التي سيتم فيھا التنفيذ والمجتمع /المجتمعات
المستھدفة ،إضافة إلى االرتباط بين المشروع واالستراتيجية الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة.

خلفية عن المنظمة وقدرتھا على تنفيذ المشروع
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يجب أن يبين ھذا الجزء أن المنظمة المتقدمة بالطلب تتمتع بالخبرة والقدرة وااللتزام الالزم لتنفيذ المشروع بنجاح ،أو أنھا مستعدة للعمل
مع برنامج المنح الصغيرة لبناء قدراتھا على تنفيذ ذلك المشروع .وتشمل المواضيع التي يجب أن تغطى في ھذا القسم ما يلي:
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طبيعة المنظمة المقدمة للمشروع :ھل ھي مجموعة غير رسمية من جھات مھتمة بقضايا المشروع ،أو جمعية محلية مجتمعية
أو منظمة غير حكومية وطنية أو معھد أبحاث أو تدريب
غرض وجوھر أنشطة المنظمة او المجموعة المتقدمة بالمقترح
توجه المنظمة المعنية لتنفيذ المشروع ،كيف تنوي المنظمة إنجاز المشروع؟
عمر المنظمة وخبرتھا في إدارة المشروعات
الھيكل التنظيمي للمنظمة وإطار الحاكمية واإلدارة فيھا :يتم إدراج عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب في المنظمة ،إن وجد
العضويات واالرتباطات مع مؤسسات أو تجمعات ،إن وجد
الوضع القانوني للمنظمة ،وفي حالة عدم توفر ذلك شرح عن طبيعة تأسيس أو وجود الجھة المقدمة للمقترح
المجموعات المستھدفة من المشروع )تدرج الفئات المعنية ،كالنساء ،السكان األصليين ،الشباب ،الخ(.
إذا كانت المنظمة موجودة منذ مدة عليھا أن تصف بشكل واضح الخبرة السابقة المتعلقة بالمشروع المقترح بما في ذلك
المشروعات التي تعالج مشكالت :فقدان التنوع الحيوي؛ تدھور التربة ؛ التغير المناخي وأو الخبرة في مشروعات تركز على
إدارة الموارد البيئية والطبيعية والتنمية المستدامة على مستوى المجتمعات.

أھداف المشروع ونتائجه المتوقعة

يمكن إدراج ھذا الجزء على شكل مصفوفة ويجب أن يتضمن بيانا ً واضحا ً لما يعتزم المشروع المقترح أن يحقق ،ويفضل استخدام
أسلوب اإلطار المنطقي لذلك .وتتضمن القضايا الواجب إدراجھا ما يلي:
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بيان المشكلة أو التحدي الذي ينوي المشروع التصدي لھا
الھدف األساسي واألھداف المحددة للمشروع المقترح
وصف كامل لمبررات المشروع ،ويتضمن ذلك توضيح أھمية المشروع المقترح لبرنامج المنح الصغيرة من حيث مساھمته في
الھدف الرئيسي أو األھداف المحددة لمجال اھتمام محدد من مجاالت اھتمام مرفق البيئة العالمية /برنامج المنح الصغيرة،
ويجب أن يعكس العالقة بين المشروع والبرامج ذات الصلة كالبرامج المحلية أو الحكومية والبرامج األخرى الخاصة بمرفق
البيئة العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومشروعات وكاالت الدعم الثنائي أو المتعدد ومشروعات منظمات المجتمع
المدني والجمعيات المجتمعية وأنشطة القطاع الخاص .ومن شأن ذلك أن يضمن تكامل المشروع مع غيره من األنشطة
والمشروعات ذات الصلة.
النتائج المحددة أو المخرجات التي ستنتج عن المشروع ،والتي تمثل التغيرات القابلة للقياس التي ستحدث بحلول فترة االنتھاء
من تنفيذ المشروع ونتيجة له )مثال :مساحة األراضي المغطاة بالغابات التي زادت نتيجة زراعة األشجار وتعزيز التجدد
الطبيعي للغطاء النباتي الخ(.

وصف أنشطة المشروع

يصف ھذا الجزء ،الذي يجب إدراجه ضمن اإلطار المنطقي ،ما سيتم إنجازه فعالً من أجل تحقيق النتائج واألھداف المتوقعة للمشروع،
بحيث يكون االرتباط بين األنشطة والنتائج والمخرجات المتوقعة واضحا ً ومباشراً ،أي أن تكون األنشطة وسيلة لتحقيق النتائج .ومن
شأن عدم أو ضعف توضيح المقترح لھذا الربط أن يشكل سببا ً رئيسيا ً للفشل في الحصول على التمويل .وبالتالي يجب أن تكون تفاصيل
5

األنشطة محددة قدر اإلمكان ،بحيث تحدد ما الذي سيتم عمله ،من الذي سينفذ ذلك ،ومتى )البداية ،النھاية ،المدة( إضافة إلى أين سيتم
تنفيذ النشاط المعني .ويجب أن يتضمن وصف األنشطة إشارة إلى المنظمات واألفراد المعنيين في ھذا النشاط أو المستفيدين منه.
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الخطة التنفيذية واإلطار الزمني )خطة العمل(

يمكن التعبير عن ھذا البند بواسطة جدول أو شكل يمكن إرفاقه على شكل ملحق .ويجب أن يبين تسلسل األنشطة الرئيسية ونقاط اإلنجاز
الرئيسية ) (milestonesفي التنفيذ ،بما في ذلك تاريخ البدء في كل مرحلة من مراحل الخطة وتاريخ االنتھاء منھا .وعلى الجھة
المتقدمة تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل في ھذه المرحلة .ويجب أن تبين الخطة انسيابا ً منطقيا ً للخطوات /المراحل يظھر أنه قد تم
التفكير جيداً في كل خطوة من المرحلة الحالية من المشروع وحتى نھايته .كما يجب أن تشمل الخطة التقارير المطلوبة ومراجعات
المشروع وأنشطة التقييم.

6-1

خطة ضمان مشاركة المجتمع /المجتمعات
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يصف ھذا البند كيف تم إشراك المجتمعات المعنية في مرحلتي التخطيط للمشروع وتصميمه وكيف سيتم إشراكھا في (1 :تنفيذ المشروع
و  (2متابعة المشروع وتقييمه .وستشكل ھذه المعلومات األساس لتقييم وفھم مشاركة المجتمع وملكيته للمشروع.
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إدارة المعرفة

يشرح ھذا البند كيف ستقوم الجھة المتقدمة بالمشروع باستخالص المعرفة والدروس المستفادة والممارسات الجيدة من خالل تنفيذ
المشروع والتشارك فيھا ونشرھا.
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دمج اعتبارات النوع االجتماعي

يصف ھذا البند كيف يأخذ المشروع بعين االعتبار أدوار واحتياجات الرجال والنساء )مع التركيز على احتياجات النساء( ،وكيف يمكن
أن ينعكس ذلك على نتائج المشروع وفوائده.
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االتصال وتكرار نتائج المشروع

يتم ھنا وصف كيف ستقوم الجھة المتقدمة باستعراض أھداف وأنشطة ونتائج مشروعھا مع أفراد المجتمع ومع المنظمات المجتمعية
األخرى وغيرھم من الجھات الشريكة والمعنية .وإذا كان المشروع يتطلب زيادة الوعي على المستوى المحلي ،يتم وصف الخطة/
األنشطة التي ستستخدم لتحقيق النتائج المطلوبة وتكرار نتائج المشروع.

 5يجب أن نالحظ ھنا أن مشاركة المجتمع /المجتمعات المعنية ال تقتصر على كيفية استفادة المجتمع من المشروع ،بل يجب أن تشير إلى االنخراط الفاعل من قبل
الجھات الشريكة والمعنية في المشروع وشعورھا بملكية ذلك المشروع .لذا يجب وصف الخطوات المحددة التي أخذت أو التي خطط التخاذھا لتعظيم ھذه
المشاركة.
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الجزء ب:

المخاطر ،المتابعة والتقييم
يفصل ھذا البند المخاطر واالفتراضات واستراتيجيات االستدامة الخاصة بالمشروع ،كما يصف خطة عمل المشروع وتقييمه خالل
التنفيذ ،ويبين وصفا ً كامالً للقضايا التالية:

 1-2المخاطر المحتمل أن تواجه تنفيذ المشروع
يدرج ھذا البند العوامل الرئيسية التي تشكل مخاطر يمكن أن تؤدي إلى عدم تمكن المشروع من تحقيق نتائجه المتوقعة .ويجب أن
يتضمن ذلك العوامل الداخلية )مثل عدم نجاح التكنولوجيا المستخدمة في إنجاز المتوقع منھا( والعوامل الخارجية )مثل التذبذب الحاد في
أسعار العمالت مما يؤدي إلى تغييرات في موارد المشروع( ،إضافة إلى إجراءات تقليل المخاطر المحتملة والتصدي لھا.
ويدرج ھذا البند أيضا ً االفتراضات الرئيسية التي بنيت عليھا خطة المشروع وجدوى تنفيذه والتي يتم تحديدھا في مرحلة التخطيط
للمشروع )مثل ثبات السياسات الحكومية والبيئية واستقرارھا(.

 2-2خطة المتابعة والتقييم والمؤشرات
يجب إستخدام الجدول  1أدناه إلدراج خطة المتابعة والتقييم والمؤشرات للمشروع المقترح .ويجب أن يوضح ھذا البند الخطة أثناء التنفيذ
)األنشطة الميدانية( وفي مرحلة االنتھاء وإنجاز أعمال المشروع )المراجعة والتحليل(.
الجدول  :1التخطيط لألنشطة
وصف مختصر للھدف العام للمشروع
وصف مختصر للھدف المحدد رقم 1
تدرج النشاطات الالزمة لتحقيق ھذا الھدف.
يحدد المسؤول عن تنفيذ كل نشاط ومؤشر إنجاز ذلك النشاط
المسؤول عن التنفيذ مدة النشاط )شھري أو
النشاط
ربعي(
1-1
2-1
3-1
4-1
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المدة الالزمة لتنفيذ النشاط
2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

سجل المتابعة الخاص بالمشروع
يجب أن تتم متابعة المشروع تبعا ً لسجل مع ّد مسبقا ً بما يتناسب مع نقاط اإلنجاز المحددة في الخطة التنفيذية واإلطار الزمني )البند 5-1
أعاله(.
وفيما يلي أھم النفاط األساسية التي يجب تغطيتھا في خطة المتابعة والتقييم:




كيف سيتم تتبع أداء المشروع من حيث تحقيق الخطوات ونقاط اإلنجاز الرئيسية الموضوعة في الخطة التنفيذية؛
كيف سيتم تقييم أثر المشروع من حيث تحقيق األھداف؛
كيف سيتم تيسير إجراء "تصحيح وتعديل تصميم وخطط المشروع في منتصف مدة تنفيذ المشروع" بنا ًء على التغذية الراجعة؛

 6يتم إدراج كافة أھداف المشروع وتضاف األسطر الالزمة لذلك في الجدول.
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كيف سيتم تحقيق مشاركة أفراد المجتمع في عمليات متابعة وتقييم المشروع.

مؤشرات المشروع
يقترح ھذا الجزء مؤشرات قابلة للقياس تساعد على التأكد من تحقيق نتائج المشروع .وتشكل المؤشرات أساس المتابعة والتقييم .ويجب
أن تتماشى مع االستراتيجية الوطنية للبرنامج ويمكن صياغتھا وتنقيحھا بالتشاور مع المنسق الوطني واللجنة التوجيھية الوطنية .ويجب
أن تُستمد مؤشرات المشروع من مجموعة المؤشرات الخاصة بمشروعات برنامج المنح الصغيرة )أنظر الملحق  ،(1كما يمكن إثراؤھا
بمؤشرات أخرى خاصة بالمشروع المحدد و/أو المؤشرات الوطنية المالئمة للمشروع المراد تتبعه .ويجب وضع مؤشر بيوفيزيائي
واحد على األقل خاص بمجال أو أكثر من مجاالت اھتمام مرفق البيئة العالمية المرتبطة بالمشروع )المجال الرئيسي والمجاالت الثانوية
إن وجدت( ،إضافة إلى مؤشر لكل من فئات مشروعات برنامج المنح الصغيرة "بناء القدرات ،تأثير السياسات واإلبداع ،سبل المعيشة
والتنمية المستدامة ،التكيف والتمكين على مستوى المجتمع" )أنظر الملحق .(1
 3-2استدامة النتائج المتحققة
تشكل االستدامة جانبا ً مھما ً في مشروعات برنامج المنح الصغيرة .وعلى المقترح أن يبين الخطوات التي يجب اتخاذھا قبل البدء في
المشروع وأثناء تنفيذه وحال االنتھاء منه لضمان استمرار أثر المشروعات المدعومة لسنوات طويلة بعد انتھاء تمويلھا.
وتوفر األموال المقدمة من برنامج المنح الصغيرة البذرة الرئيسية التي توفر للمشروع بداية جيدة ،ويجب أن يكون لدى المعنيين في
المشروع تصور لما ستؤول أليه األمور بعد انتھاء التمويل بثالث إلى خمس سنوات وعليھم أن يفكروا بالعوامل التي من شأنھا أن تسھم
في نجاح المشروع واستمرار أثره.

الجزء ت :موازنة المشروع
تعد موازنة المشروع جزءاً مھما ً من مقترح المشروع ويجب أن تكون جاھرة قبل النظر في تمويل مقترح المشروع .وبعد الموافقة على
التمويل تصبح معلومات الموازنة جزءاً من االتفاقية بين برنامج المنح الصغيرة والجھة المتقدمة بطلب التمويل.
ويعد تطوير وإدارة موازنة واقعية جزءاً مھما ً من تطوير وتنفيذ مشروع ناجح من مشروعات برنامج المنح الصغيرة .ويعزز االھتمام
الكافي بمسائل اإلدارة المالية والنزاھة فعالية وأثر المشروع .وتماشيا ً مع دور برنامج المنح الصغيرة كآلية دعم للمبادرات المجتمعية
يجب بذل كل الجھود لجعل متطلبات اإلدارة المالية واضحة ومباشرة وأن ال تشكل عبئا ً ثقيالً على الجھة المنفذة ،وذلك قدر اإلمكان.
وفيما يلي المبادئ األساسية التي يجب أخذھا بعين االعتبار في إعداد موازنة المشروع:







يتم فقط تضمين الكلف المتعلقة بالقيام باألنشطة بكفاءة وتحقيق األھداف المحددة في مقترح المشروع .أما الكلف األخرى فيجب
تمويلھا من مصادر أخرى.
يجب أن تكون الموازنة واقعية ولتحقيق ذلك يجب معرفة كم سيكلف تنفيذ األنشطة المحددة في المشروع وال يجوز افتراض أن
باإلمكان القيام بعمل أكثر بكلفة أقل.
يجب أن تتضمن الموازنة كافة الكلف المتعلقة بإدارة المشروع ،وبشكل خاص يجب التأكد من تضمين كلف المتابعة والتقييم.
ال يغطي برنامج المنح الصغيرة "الكلف غير المباشرة" أو الكلف اإلدارية الخاصة بالجھة المنقذة مثل رواتب الموظفين وايجار
المكتب .لذلك ال يجوزأن يتضمن طلب التمويل مثل ھذه الكلف.
ً
يجب صرف األموال التي تحصل عليھا الجھة المنفذة من برنامج المنح الصغيرة تبعا للموازنة الموافق عليھا.
يجب توفير كافة السجالت المالية الالزمة ،ويمكن أن يتم تدقيق ھذه السجالت بشكل مستقل ،كما يمكن أن تصبح معلومات عامة
"يمكن الحصول عليھا من قبل الجمھور".
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1-3
أ.

تنقسم بنود الموازنة إلى فئات عامة تھدف إلى المساعدة على التفكير في كيفية صرف األموال ،فإذا لم تتالءم كلفة معينة مع
البنود المحددة في الموازنة ،يتم إدراجھا ضمن بند كلف أخرى مع توضيح كيف سيتم استخدام المبلغ.
يجب أن تتطابق األرقام المدرجة في الموازنة مع تلك المدرجة في صفحة الغالف الخاصة بالمقترح.
يجب أن ال تتجاوز قيمة المنحة المقدمة من برنامج المنح الصغيرة مبلغ  50000دوالر أمريكي.

التفاصيل المالية
ملخص تمويل المشروع

يجب أن تقدم الجھة المقدمة للمقترح ملخصا ً حول كيفية تمويل المشروع ،وذلك تبعا ً للجدول  2أدناه.
الجدول  :2ملخص تمويل المشروع
مصدر التمويل

خطة التمويل )بالعملة المحلية(
السنة األولى السنة الثانية السنة الثالثة

المجموع بالعملة المحلية

المجموع بالدوالر
األمريكي

أ .مرفق البيئة العالمية/
برنامج المنح الصغيرة
ب .المجتمع
ت .الجھة المتقدمة
بطلب التمويل
ث .ممولون آخرون
المجموع الكلي لكفة
المشروع
ب .مساھمات المجتمع
يجب إدراج كافة المساھمات النقدية والعينية ضمن بنود محددة ،وخاصة المساھمات العينية التي يجب تقديرھا باستخدام منھجية /تعليمات
يرنامج المنح الصغيرة وتلخيصھا تبعا ً للجدول  3أدناه .ويجب أن يتضمن ذلك مصادر المساھمة وطبيعتھا )مثالُ منظمة شبابية تساھم
بالعمالة ،األرض ،نقد ،الخ( .ويرجى بيان ما إذا كانت المساھمة مؤكدة )ملتزم بھا( أم فقط متوقعة.
الجدول  :3مساھمات المجتمع
مصادر المساھمة المجتمعية

نوع المساھمة )نقدية /عينية(7

ملتزم بھا /متوقعة

القيمة بالعملة المحلية

المجموع
 7تشير إلى المساھمات المقدمة لتحقيق المشروع مثل العمالة ،المواد ،الوقت وغيرھا من الموارد الممكن حسابھا والموجھة لتحقيق نتائج المشروع ،ويدرج في
ھذه الحالة المبلغ التقديري للمساھمة في الجدول.
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ت .مساھمة الجھة المتقدمة بطلب المنحة
يتبع برنامج المنح الصغيرة مبدأ التشارك في التمويل لتمويل األنشطة المزمع تنفيذھا بين الشركاء المعنيين في المشروع .لذلك من المھم
أن تساھم المنظمات المتقدمة بطلبات الحصول على المنح بجزء من التمويل في الكلف التنفيذية أو البرامجية الخاصة بالمشروع .ويمكن
توضيح ذلك في مصفوفة تبعا ً للجدول  4أدناه بحيث تبين الشركاء المختلفين المساھمين في المشروع.
الجدول  :4مساھمات المنظمات المتقدمة بطلب المنحة
مصادر المساھمة المجتمعية

نوع المساھمة

ملتزم بھا /متوقعة

القيمة بالعملة المحبية

المجموع
2-3

المصروفات المتوقعة

يفصل ھذا الجزء فئات المصروفات وكيفية صرف األموال خالل فترة تنفيذ المشروع .وال تتجاوز مدة مشروعات برنامج المنح
الصغيرة مدة ثالث سنوات في المعتاد ،ويتم تحديد ھذه المدة عادة بالتشاور مع المنسق الوطني واللجنة التوجيھية الوطنية بنا ًء على
أھداف المشروع .ويجب إدراج المصروفات المتوقعة ضمن بنود واضحة كما ھو مبين أدناه.
الجدول  :5المصروفات المتوقعة
فئة المصروفات

السنة 1
بالعملة المحلية

السنة 2
بالعملة المحلية

المجموع
بالعملة المحلية

 %من
المجموع
بالدوالر األمريكي المجموع

 .1الموظفون /العمالة
 .2المعدات /المواد
 .3التدريب /الندوات /التنقالت/
ورش العمل
 .4العقود
8
 .5أنواع دعم مطلوبة أخرى
مجموع كلفة المشروع
3-3

التفاصيل البنكية

يجب إدراج المعلومات الخاصة بتفاصيل الحساب الذي سيتم ايداع قيمة المنحة فيه .وفي حالة المنظمات الكبيرة التي تحتفظ بعدد من
الحسابات البنكية من المھم إدراج الحساب المحدد الذي سيستخدم لاليداع وكيف سيتم تتبع األموال المودعة وتحديد كيفية صرفھا.
وفي حالة المنظمات المجتمعية الجديدة يجب توفير التفاصيل حول كيفية مسك السجالت وتضمين عنصر لبناء القدرات في مقترح
المشروع لتمكين المنظمة من إدارة المشروع مالياً ،إذا كان ذلك ضروريا ً .وإذا تمكنت المنظمة المجتمعية من الحصول على منحة من
برنامج المنح الصغيرة فسيترتب عليھا فتح حساب منفصل ألموال المنحة ويجب أن يتم ذلك بالسرعة الممكنة.
 8تدرج أشكال الدعم األخرى المطلوبة من برنامج المنح الصغيرة والتي لم يتم إدراجھا في الميزانية .ويمكن أن يشمل ذلك األمور الفنية واإلدارية )غير مشمولة
في الميزانية( ،وتغطي مجاالت مثل المستشارين ،المشتريات وغير ذلك )حدد(.
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الملحق  :1المؤشرات
أ.

المؤشرات الخاصة بمشروعات برنامج المنح الصغيرة

يبين الجدول التالي مؤشرات مشروعات برنامج المنح الصغيرة في مجاالت التنوع الحيوي والتغير المناخي وتدھور األراضي واإلدارة
المستدامة للغابات والمياه الدولية والكيماويات )الملوثات العضوية الثابتة( .وتنصح الجھات المقدمة لطلب التمويل باختيار مؤشرات
مجال االھتمام المالئم من الجدول .وإضافة إلى ذلك على ھذه الجھات أن تحدد )بالتشاور مع المنسق الوطني إذا كان ذلك ضروريا ً(
مؤشرات تتعلق بمجاالت األثر الخاصة ب"بناء القدرات ،تأثير السياسات واإلبداع"" ،سبل المعيشة والتنمية المستدامة ،والتكيف على
مستوى المجتمعات والتمكين".

مؤشرات النتائج الخاصة بمرفق البيئة العالمية /برنامج المنح الصغيرة المرحلة العملية الخامسة
التنوع الحيوي
التنوع الحيوي 1
التنوع الحيوي 2

o
o
o
o
o
o

المساحات المتأثرة من األراضي الخاصة بالمجتمعات والسكان األصليين
المساحات المتأثرة من األراضي المحمية
مساحات األراضي ضمن األنظمة الحيوية المھمة والتي تتمتع بوضع حماية أفضل
المساحات البرية /البحرية المنتجة التي تتبع ممارسات /إجراءات استخدام مستدامة
عدد األنواع المھمة التي تحافظ على وضعھا الحمائي أو تتمتع بوضع أفضل
القيمة الكلية لمنتجات /خدمات منتجات التنوع الحيوي )بالدوالر األمريكي(

التغير المناخي
 oكميات ثاني أوكسيد الكربون )بالطن( التي تم تجنب إنتاجھا باستخدام تقنيات منخفضة الكربون
CCM1
 إجراءات الطاقة المتجددة )يرجى تحديدھا(
 إجراءات كفاءة الطاقة )يرجى تحديدھا(
 غير ذلك )يرجى التحديد(
 oعدد أفراد المجتمع المحلي الذين يستخدمون تقنيات ذات اإلنتاج المنخفض من غازات الدفيئة
 oالقيمة الكلية لخدمات الطاقة أو التكنولوجيا المتوافرة )بالدوالر األمريكي(
 oكميات ثاني أوكسيد الكربون )بالطن( التي تم تجنب إنتاجھا باستخدام التكنولوجيا المنخفضة
CCM4
الكربون:
 إجراءات نقل تنتج كربون أقل
 oالقيمة الكلية لخدمات الطاقة أو الكتنولوجيا المتوافرة )بالدوالر األمريكي(
 oمساحات األراضي الخاضعة الستخدام أفضل لألراضي وإجراءات الوقاية من تأثير تغير المناخ
CCM5
 oكمية ثاني أوكسيد الكربون )بالطن( التي تم تجنب إنتاجھا نتيجة االستخدام األفضل لألراضي
وإجراءات الوقاية من تأثير تغير المناخ
تدھور األراضي واإلدارة المستدامة للغابات
 oمساحات األراضي التي تستخدم ممارسات مستدامة إلدارة الغابات والزارعة والمياه
LD1
 oمساحات األراضي التي تم "ترميمھا" وإعادة تأھيلھا
 oعدد المجتمعات التي تبين اتباعھا لممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي والغابات
LD3
تطوير القدرات ،السياسات واإلبداع )كافة مجاالت االھتمام(
 oعدد اآلليات االستشارية المؤسسة ألطر مؤتمر ريو
CD
 oعدد أنظمة المراقبة على مستوى المجتمع )يرجى التحديد(
 oعدد التقنيات الجديدة المطورة /المستخدمة )يرجى التحديد(
 oعدد السياسات المحلية أو اإلقليمية؟؟؟ المتأثرة )مستوى التأثير (5-4-3-2-1-0
 oعدد السياسات الوطنية المتأثرة )مستوى التأثير (5-4-3-2-1-0
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 oعدد األشخاص الذين تم تدريبھم على :تطوير المشروعات ،المراقبة ،التقييم الخ) .يتم التحديد
تبعا ً لنوع التدريب(
وسائل المعيشة ،التنمية المستدامة والتمكين )كافة مجاالت االھتمام(
المواضيع المتقاطعة مع سبل المعيشة والتنمية المستدامة:
 oعدد أفراد المجتمع المحلي المشاركين )يفصل تبعا ً للجنس( )مالحظة :إجباري لكافة
كافة المجاالت
المشروعات(
 oعدد أيام نقص الغذاء التي يتم تقليلھا
 oعدد األيام اإلضافية التي شارك فيھا الطالب في المدارس والتي زادت نتيجة المشروع/النشاط
 oعدد العائالت التي يستطيع أفرادھا الحصول على مياه شرب نظيفة
 oالزيادة في القدرة الشرائية من خالل تقليل المصروفات ،زيادة الدخل ،و/أو وسائل أخرى
)بالدوالر األمريكي أو ما يعادله(
 oالقيمة الكلية لالستثمارات )مثالُ :البنية التحتية ،المعدات ،المواد( بالدوالر األمريكي )مالحظة:
يتم تقدير األثر االقتصادي لالستثمارات من خالل ضرب قيمة استثمارات البنية التحتية في 5
وفي  3لالستثمارات األخرى(
التمكين:
 oعدد الجمعيات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية المؤسسة أو المسجلة
 oعدد السكان األصليين المدعومين بشكل مباشر
 oعدد المشروعات المدعومة التي تقودھا النساء
 oعدد المعايير /العالمات االيكولوجية المتعلقة بالنوعية أو اآلليات المالية المبتكرة المستخدمة
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