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 1نموذج مقترح مشروع لمرفق البیئة العالم�ة/ برنامج المنح الصغیرة

 2قائمة المحتو�ات .1

 

 صفحة الغالف .2

 تار�خ التقد�م:  الدولة: 
  :(الستخدام برنامج المنح الصغیرة) لمشروعرقم ا

العنوان جوهر المشروع و�رت�ط  �عكس(�جب أن   عنوان المشروع:
 م�ة)�مجاالت اهتمام مرفق البیئة العال

 

 

 مقدم الطلب

  اسم المنظمة/ الجمع�ة:
  سنة التأس�س:

  عدد الموظفین:
  عدد المشروعات المنفذة:

  العنوان البر�دي:
  (الحي، المدینة ...الخ)العنوان: 
  الهاتف:
  الفاكس:

  عنوان البر�د اإللكتروني:
  (االسم والوظ�فة):الموظف أو المسؤول الرئ�سي 

  (االسم والوظ�فة):ع/ضا�ط االتصال مدیر المشرو 
 

 المشروع

 تصن�ف مرفق البیئة العالم�ة/ برنامج المنح الصغیرة
                                                           

 ج الوطني.یمكن تعدیل ھذا النموذج إذا دعت الحاجة تبعاً لالحتیاجات الوطنیة واستراتیجیة البرنام  1
 تحتوي التعلیمات على تفاصیل ما یجب إدراجھ في صفحة قائمة المحتویات.  2
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ة  مجال االهتمامالموضوع/  تئإل لك ئكص (يدجو ئخئ�ئذ هئحت 
 3آخمئن)

ب آخمئن)فئة المشروع  ة ئكصتذج ذ ؤحتظ ئكفٮئ  (يدجو ئخئ�ئ

  العرض (المشاهدات)  حفاظ على التنوع الحیوي لا
  بناء القدرات  غیر المناخيالت

  األ�حاث التطب�ق�ة/ تحلیل الس�اسات  تدهور األراضي واإلدارة المستدامة للغا�ات
  المعلومات/ التشب�ك/ الحوار المتعلق �الس�اسات  
 

 المدة الزمن�ة المتوقعة لتنفیذ المشروع: :4التار�خ المقترح للبدء في المشروع
 

 تمو�ل المشروع

 �الدوالر األمر�كي لمحل�ة�العملة ا 
   المبلغ اإلجمالي المطلوب من برنامج المنح الصغیرة

   المبلغ اإلجمالي من مصادر أخرى 
   الكلفة اإلجمال�ة للمشروع

  (الستخدام برنامج المنح الصغیرة فقط)سعر التحو�ل المستخدم من قبل األمم المتحدة 

                                                           
وتوجھات  تتم اإلشارة إلى مجال اھتمام رئیسي واحد لكل مشروع، ویمكن أن یكون للمشروع نفسھ مجاالت اھتمام أخرى یتم تحدیدھا في مبررات المشروع  3

 تنفیذه.
 بعد التقدیم بأربعة أشھر.  4
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      المقترح .3

 وتوجهات التنفیذالجزء أ: مبررات المشروع 
 ملخص المشروع 1-1
  خلف�ة عن المنظمة وقدرتها على تنفیذ المشروع 1-2
 أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة 1-3
 وصف أنشطة المشروع 1-4
 الخطة التنفیذ�ة والجدول الزمني (خطة العمل) 1-5
 خطة ضمان المشار�ة الشعب�ة 1-6
 إدارة المعرفة 1-7
 االجتماعيدمج اعت�ارات النوع  1-8
 نشر النتائج وتكرارها 1-9
 

 الجزء ب: المخاطر، المتا�عة والتقی�م
 المخاطر المحتمل أن تواجه تنفیذ المشروع بنجاح 2-1
 خطة المتا�عة والتقی�م والمؤشرات 2-2
 استدامة النتائج المتحققة 2-3
 

 الجزء ت: 
 التفاصیل المال�ة 3-1
 المصار�ف المتوقعة 3-2
 بنك�ةالمعلومات ال 3-3
 

 : المؤشرات1الملحق 
 مؤشرات مشروع مرفق البیئة العالم�ة/ برنامج المنح الصغیرة   -أ

 CBAات التك�ف على مستوى المجتمعات مؤشرات مشروع -ب
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 مرفق البیئة العالم�ة/ برنامج المنح الصغیرة اتتعل�مات مقترح مشروع

 المتطل�ات العامة

صفحة (�ما فیها األشكال  15لغالف وصفحة تحتوي قائمة المحتو�ات �حیث ال یتعدى المقترح �جب أن یتضمن مقترح المشروع صفحة ا

 والرسوم).  

صفحات) �ما فیها الوثائق التي تبین وضع المنظمة، وتلك التي تدعم المشروع المقترح،  10كما �مكن تقد�م مرفقات (ال تز�د عن 

 لدعم من مؤسسات أخرى، والدالئل التي تبین دعم المجتمع المحلي ومشار�ته.والتزامات التمو�ل وغیرها من مؤشرات المشار�ة وا

 أن �كون مقترح المشروع و�افة مرفقاته واضحة ومقروءة وأن �كون عنوان المشروع مدرجًا في �ل صفحة.   و�جب

برنامج المنح الصغیرة، (یدرج العنوان  (نسخة مطبوعة ونسخة إلكترون�ة) إلى المنسق الوطني لمرفق البیئة العالم�ة/یتم تقد�م المقترح 

ألن النسخة المقدمة للبرنامج لن  الحتفاظ بها في ملفاتهاالكامل لمكاتب البرنامج)، و�تم االحتفاظ بنسخة من المقترح من قبل المنظمة ل

 تعاد إلیها.

 إعداد المقترح

شروع، مع التأكد من تغط�ة �افة تلك النقاط والتي تشكل القضا�ا یرجى ات�اع النقاط الرئ�س�ة المدرجة في الملخص أدناه إلعداد مقترح الم

عدد الصفحات المشار إجمال المقترح.  و�وصى �عدم تجاوز  تقوم �النظر فيفیها اللجنة التوجیه�ة الوطن�ة حین  تدققاألساس�ة التي 

 .أعاله إل�ه

 جدول المحتو�ات .1

 وذج المقدم لذلك.�جب إعداد جدول المحتو�ات �طر�قة منطق�ة ت�عًا للنم

 صفحة الغالف .2

توفر صفحة الغالف ملخصًا مهمًا للمشروع.   و�جب أن �حدد برنامج المنح الصغیرة رقمًا خاصًا لكل مشروع من المشروعات التي 

ة للطلب، ء من تنفیذه، إضافة إلى تفاصیل الجهة المقدمیدعمها.  وتبین صفحة الغالف تار�خ البدء في تنفیذ المشروع وتار�خ االنتها

المبلغ اإلجمالي المطلوب  �حیث تبینومجال اهتمام مرفق البیئة العالم�ة الذي یتصدى له المشروع، والمعلومات الخاصة بتمو�ل المشروع 

و أو المتوقع.  و�مكن أن �كون التمو�ل اإلضافي عین�ًا أو نقد�ًا أ/ر ومن برنامج المنح الصغیرة والتمو�ل اإلضافي (المشترك) المتواف
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ع�ارة عن تمو�ل موازي.  و�درج المنسق الوطني سعر التحو�ل المستخدم من األمم المتحدة في تار�خ 

تقد�م المقترح �صرف النظر عن حق�قة أن المقترح سیتم تقی�مه والموافقة عل�ه من قبل اللجنة التوجیه�ة 

 الوطن�ة في فترة الحقة.

 المقترح .3

الثة التال�ة: مبررات المشروع وتوجهات تنفیذه (الجزء أ)، المخاطر، المتا�عة والتقی�م (الجزء ب)، المقترح من األجزاء الرئ�س�ة الث یتألف

 ومیزان�ة المشروع (الجزء ت).

 الجزء أ: مبررات المشروع وتوجهات تنفیذه

 �قدم هذا الجزء مبررات المشروع وخلفیته إضافة إلى التوجه المقترح للتنفیذ.

س ئكصخدهظ 1-1  لكج

بند وصفًا لس�اق المشروع �ما في ذلك المشاكل البیئ�ة الرئ�س�ة التي سیتم التصدي لها، والتوجه المقترح لذلك متضمنًا یوفر هذه ال

، وملخص عن المواقع التي سیتم فیها التنفیذ والمجتمع/ الفلسفة/ المبررات لتنفیذ ذلك المشروع.  و�تضمن ذلك إدراج موقع المشروع

 ة إلى االرت�اط بین المشروع واالسترات�ج�ة الوطن�ة لبرنامج المنح الصغیرة.المجتمعات المستهدفة، إضاف

و ةضفنث ئكصخدهظ 1-2 ب هفتذةهئ عك ب عك ئكصضطص  خك��

للعمل �جب أن یبین هذا الجزء أن المنظمة المتقدمة �الطلب تتمتع �الخبرة والقدرة وااللتزام الالزم لتنفیذ المشروع بنجاح، أو أنها مستعدة 

 وتشمل المواض�ع التي �جب أن تغطى في هذا القسم ما یلي:المنح الصغیرة لبناء قدراتها على تنفیذ ذلك المشروع.  مع برنامج 

 :مجتمع�ة هل هي مجموعة غیر رسم�ة من جهات مهتمة �قضا�ا المشروع، أو جمع�ة محل�ة طب�عة المنظمة المقدمة للمشروع 

 در�بأو منظمة غیر حكوم�ة وطن�ة أو معهد أ�حاث أو ت

 وجوهر أنشطة المنظمة او المجموعة المتقدمة �المقترح غرض 

 توجه المنظمة المعن�ة لتنفیذ المشروع، ��ف تنوي المنظمة إنجاز المشروع؟ 

 عمر المنظمة وخبرتها في إدارة المشروعات 

 إن وجدن رواتب في المنظمةالذین یتقاضو  اله�كل التنظ�مي للمنظمة و�طار الحاكم�ة واإلدارة فیها: یتم إدراج عدد الموظفین ، 

  إن وجدأو تجمعات مؤسساتمع العضو�ات واالرت�اطات ، 

 الوضع القانوني للمنظمة، وفي حالة عدم توفر ذلك شرح عن طب�عة تأس�س أو وجود الجهة المقدمة للمقترح 

 الخ.)المجموعات المستهدفة من المشروع (تدرج الفئات المعن�ة، �النساء، السكان األصلیین، الش�اب ، 
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  إذا �انت المنظمة موجودة منذ مدة علیها أن تصف �شكل واضح الخبرة السا�قة المتعلقة

تدهور فقدان التنوع الحیوي؛  :�المشروع المقترح �ما في ذلك المشروعات التي تعالج مشكالت

ة والتنم�ة المستدامة على مستوى و الخبرة في مشروعات تر�ز على إدارة الموارد البیئ�ة والطب�ع�التر�ة ؛ التغیر المناخي وأ

 المجتمعات.

ب 1-3 مفع ن ئكصئ ت ـ ئكصخدهظ همئئئ هتئ  آ

�مكن إدراج هذا الجزء على شكل مصفوفة و�جب أن یتضمن ب�انًا واضحًا لما �عتزم المشروع المقترح أن �حقق، و�فضل استخدام أسلوب 

 اإلطار المنطقي لذلك.  وتتضمن القضا�ا الواجب إدراجها ما یلي:

 المشكلة أو التحدي الذي ینوي المشروع التصدي لها ب�ان 

 الهدف األساسي واألهداف المحددة للمشروع المقترح 

 توض�ح أهم�ة المشروع المقترح لبرنامج المنح الصغیرة من حیث مساهمته في  وصف �امل لمبررات المشروع، و�تضمن ذلك

 االت اهتمام مرفق البیئة العالم�ة/ برنامج المنح الصغیرة،الهدف الرئ�سي أو األهداف المحددة لمجال اهتمام محدد من مج

و�جب أن �عكس العالقة بین المشروع والبرامج ذات الصلة �البرامج المحل�ة أو الحكوم�ة والبرامج األخرى الخاصة �مرفق البیئة 

مشروعات منظمات المجتمع المدني و  المتعددالعالم�ة و�رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومشروعات و�االت الدعم الثنائي أو 

وأنشطة القطاع الخاص.  ومن شأن ذلك أن �ضمن تكامل المشروع مع غیره من األنشطة والمشروعات  المجتمع�ةوالجمع�ات 

 ذات الصلة.

 النتهاء النتائج المحددة أو المخرجات التي ستنتج عن المشروع، والتي تمثل التغیرات القابلة للق�اس التي ستحدث �حلول فترة ا

من تنفیذ المشروع ونت�جة له (مثال: مساحة األراضي المغطاة �الغا�ات التي زادت نت�جة زراعة األشجار وتعز�ز التجدد 

 الطب�عي للغطاء الن�اتي الخ).

 

ب ئكصخدهظ 1-4 � آمخض ش  ه

المتوقعة للمشروع، ج واألهداف �صف هذا الجزء، الذي �جب إدراجه ضمن اإلطار المنطقي، ما سیتم إنجازه فعًال من أجل تحقیق النتائ

واضحًا وم�اشرًا، أي أن تكون األنشطة وسیلة لتحقیق النتائج.  ومن شأن  �حیث �كون االرت�اط بین األنشطة والنتائج والمخرجات المتوقعة

أن تكون تفاصیل عدم أو ضعف توض�ح المقترح لهذا الر�ط أن �شكل سب�ًا رئ�س�ًا للفشل في الحصول على التمو�ل.  و�التالي �جب 

سیتم  أینالمدة) إضافة إلى  ،النها�ة ،(البدا�ة ومتىالذي سینفذ ذلك،  منالذي سیتم عمله،  مااألنشطة محددة قدر اإلمكان، �حیث تحدد 

 .المنظمات واألفراد المعنیین في هذا النشاط أو المستفیدین منه إلى إشارةوصف األنشطة  و�جب أن یتضمنتنفیذ النشاط المعني.  
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ب ئكعصف) 1-5 ب هئألصئذ ئكذلضى (خض � ب ئكئضفنث  ئكجض

�مكن التعبیر عن هذا البند بواسطة جدول أو شكل �مكن إرفاقه على شكل ملحق.  و�جب أن یبین تسلسل األنشطة الرئ�س�ة ونقاط 

.  وعلى �خ االنتهاء منهاوتار  من مراحل الخطة مرحلة�ل  فيفي التنفیذ، �ما في ذلك تار�خ البدء  (milestones) اإلنجاز الرئ�س�ة

أنه  �ظهر المراحل /الجهة المتقدمة تقد�م أكبر قدر ممكن من التفاصیل في هذه المرحلة. و�جب أن تبین الخطة انس�ا�ًا منطق�ًا للخطوات

لمطلو�ة ومراجعات المرحلة الحال�ة من المشروع وحتى نهایته.  �ما �جب أن تشمل الخطة التقار�ر ا منتم التفكیر جیدًا في �ل خطوة  قد

 المشروع وأنشطة التقی�م.

 

ة 1-6 تئصعئ تئصظ/ ئكص ب ئكص ذ� لخئ م  ب صصئ   5خض

) تنفیذ المشروع 1مرحلتي التخط�ط للمشروع وتصم�مه و��ف سیتم إشراكها في: ��ف تم إشراك المجتمعات المعن�ة في  �صف هذا البند

 تقی�م وفهم مشار�ة المجتمع وملكیته للمشروع.) متا�عة المشروع وتقی�مه.  وستشكل هذه المعلومات األساس ل2و 

 

ب 1-7  ؤخئذب ئكصعدغ

تنفیذ المشروع  خالل المعرفة والدروس المستفادة والممارسات الجیدة من �استخالصالجهة المتقدمة �المشروع  ستقوم��ف  �شرح هذا البند

 والتشارك فیها ونشرها.

 

ة ئكضمظ ئإلجئصئعى 1-8 ث ئعئ�ئذئ ل  خ

المشروع �عین االعت�ار أدوار واحت�اجات الرجال والنساء (مع التر�یز على احت�اجات النساء)، و��ف �مكن  �صف هذا البند ��ف �أخذ

 أن ینعكس ذلك على نتائج المشروع وفوائده.

 

ث ئكصخدهظ 1-9 �دئذ مئئئ سئك هة  ئإلة

                                                           
اط الفاعل من قبل جب أن نالحظ ھنا أن مشاركة المجتمع/ المجتمعات المعنیة ال تقتصر على كیفیة استفادة المجتمع من المشروع، بل یجب أن تشیر إلى االنخری  5

التخاذھا لتعظیم ھذه الجھات الشریكة والمعنیة في المشروع وشعورھا بملكیة ذلك المشروع.  لذا یجب وصف الخطوات المحددة التي أخذت أو التي خطط 
 المشاركة.
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مع یتم هنا وصف ��ف ستقوم الجهة المتقدمة �استعراض أهداف وأنشطة ونتائج مشروعها مع أفراد المجت

.  و�ذا �ان المشروع یتطلب ز�ادة ومع المنظمات المجتمع�ة األخرى وغیرهم من الجهات الشر�كة والمعن�ة

وصف الخطة/ األنشطة التي ستستخدم لتحقیق النتائج المطلو�ة وتكرار نتائج المشروع. یتمالوعي على المستوى المحلي، 
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 الجزء ب:

ب هئكئقن�ظ �ع  ئكصجئصدˇ ئكصئئ

�ما �صف خطة عمل المشروع وتقی�مه خالل التنفیذ،  الخاصة �المشروع، د المخاطر واالفتراضات واسترات�ج�ات االستدامة�فصل هذا البن

 �بین وصفًا �امًال للقضا�ا التال�ة:و 

 

ن ةضفنث ئكصخده    2-1 م ةمئج ثئصف آ  ظ ئكصجئصد ئكص

عدم تمكن المشروع من تحقیق نتائجه المتوقعة.  و�جب أن یدرج هذا البند العوامل الرئ�س�ة التي تشكل مخاطر �مكن أن تؤدي إلى 

) والعوامل الخارج�ة (مثل التذبذب الحاد في إنجاز المتوقع منهایتضمن ذلك العوامل الداخل�ة (مثل عدم نجاح التكنولوج�ا المستخدمة في 

 .والتصدي لها المخاطر المحتملة تقلیلأسعار العمالت مما یؤدي إلى تغییرات في موارد المشروع)، إضافة إلى إجراءات 

 و�درج هذا البند أ�ضًا االفتراضات الرئ�س�ة التي بنیت علیها خطة المشروع وجدوى تنفیذه والتي یتم تحدیدها في مرحلة التخط�ط للمشروع

 (مثل ث�ات الس�اسات الحكوم�ة والبیئ�ة واستقرارها).

 

ة  2-2 ب هئكئقن�ظ هئكص�سدئ �ع ب ئكصئئ  خض

أثناء التنفیذ  ةأدناه إلدراج خطة المتا�عة والتقی�م والمؤشرات للمشروع المقترح. و�جب أن یوضح هذا البند الخط 1الجدول �جب إستخدام 

 (األنشطة المیدان�ة) وفي مرحلة االنتهاء و�نجاز أعمال المشروع (المراجعة والتحلیل).

 : التخط�ط لألنشطة1الجدول 
 وصف مختصر للهدف العام للمشروع

 6 1مختصر للهدف المحدد رقم وصف 
 زمة لتحقیق هذا الهدف.تدرج النشاطات الال

 �حدد المسؤول عن تنفیذ �ل نشاط ومؤشر إنجاز ذلك النشاط
 المدة الالزمة لتنفیذ النشاط

مدة النشاط (شهري أو  المسؤول عن التنفیذ النشاط
 ر�عي)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-1               
1-2               

                                                           
 یتم إدراج كافة أھداف المشروع وتضاف األسطر الالزمة لذلك في الجدول.  6
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1-3               
1-4               

 سجل المتا�عة الخاص �المشروع

-1تم متا�عة المشروع ت�عًا لسجل معّد مس�قًا �ما یتناسب مع نقاط اإلنجاز المحددة في الخطة التنفیذ�ة واإلطار الزمني (البند �جب أن ت

 أعاله). 5

 طیتها في خطة المتا�عة والتقی�م:وف�ما یلي أهم النفاط األساس�ة التي �جب تغ

 ك�ف سیتم تت�ع أداء المشروع من حیث تحقیق الخطوات  ونقاط اإلنجاز الرئ�س�ة  الموضوعة في الخطة التنفیذ�ة؛ 

 ك�ف سیتم تقی�م أثر المشروع من حیث تحقیق األهداف؛ 

  المشروع" بناًء على التغذ�ة الراجعة؛سیتم ت�سیر إجراء "تصح�ح وتعدیل تصم�م وخطط المشروع في منتصف مدة تنفیذ ك�ف 

 .ك�ف سیتم تحقیق مشار�ة أفراد المجتمع في عمل�ات متا�عة وتقی�م المشروع 

 مؤشرات المشروع

 وتشكل المؤشرات أساس المتا�عة والتقی�م.  و�جبشروع.  من تحقیق نتائج الم التأكد�قترح هذا الجزء مؤشرات قابلة للق�اس تساعد على 

و�جب   أن تتماشى مع االسترات�ج�ة الوطن�ة للبرنامج و�مكن ص�اغتها وتنق�حها �التشاور مع المنسق الوطني واللجنة التوجیه�ة الوطن�ة.

)، �ما �مكن إثراؤها 1أن ُتستمد مؤشرات المشروع من مجموعة المؤشرات الخاصة �مشروعات برنامج المنح الصغیرة (أنظر الملحق 

للمشروع المراد تت�عه.  و�جب وضع مؤشر بیوفیز�ائي واحد صة �المشروع المحدد و/أو المؤشرات الوطن�ة المالئمة �مؤشرات أخرى خا

المرت�طة �المشروع (المجال الرئ�سي والمجاالت الثانو�ة إن مجاالت اهتمام مرفق البیئة العالم�ة  �مجال أو أكثر منعلى األقل خاص 

بناء القدرات، تأثیر الس�اسات واإلبداع، سبل المع�شة "ات مشروعات برنامج المنح الصغیرة ، إضافة إلى مؤشر لكل من فئوجدت)

 ).1(أنظر الملحق  والتنم�ة المستدامة، التك�ف والتمكین على مستوى المجتمع"

 استدامة النتائج المتحققة 2-3

ترح أن یبین الخطوات التي �جب اتخاذها قبل البدء في تشكل االستدامة جان�ًا مهمًا في مشروعات برنامج المنح الصغیرة.  وعلى المق

 المشروع وأثناء تنفیذه وحال االنتهاء منه لضمان استمرار أثر المشروعات المدعومة لسنوات طو�لة �عد انتهاء تمو�لها.
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أن  ، و�جبجیدةالبذرة الرئ�س�ة التي توفر للمشروع بدا�ة األموال المقدمة من برنامج المنح الصغیرة  وتوفر

�عد انتهاء التمو�ل بثالث إلى خمس  ستؤول أل�ه األمورلما �كون لدى المعنیین في المشروع تصور 

 سنوات وعلیهم أن �فكروا �العوامل التي من شأنها أن تسهم في نجاح المشروع واستمرار أثره.

 

 

 المشروع موازنةالجزء ت: 

أن تكون جاهرة قبل النظر في تمو�ل مقترح المشروع.  و�عد الموافقة على  المشروع جزءًا مهمًا من مقترح المشروع و�جب موازنةتعد 

 جزءًا من االتفاق�ة بین برنامج المنح الصغیرة والجهة المتقدمة �طلب التمو�ل. الموازنةالتمو�ل تص�ح معلومات 

نامج المنح الصغیرة.  و�عزز االهتمام واقع�ة جزءًا مهمًا من تطو�ر وتنفیذ مشروع ناجح من مشروعات بر  موازنةو�عد تطو�ر و�دارة 

�ة �جب الكافي �مسائل اإلدارة المال�ة والنزاهة فعال�ة وأثر المشروع.  وتماش�ًا مع دور برنامج المنح الصغیرة �آل�ة دعم للم�ادرات المجتمع

جهة  المنفذة، وذلك قدر اإلمكان.  وف�ما بذل �ل الجهود لجعل متطل�ات اإلدارة المال�ة واضحة وم�اشرة وأن ال تشكل عبئًا ثقیًال على ال

 المشروع: موازنةیلي الم�ادئ األساس�ة التي �جب أخذها �عین االعت�ار في إعداد 

  المتعلقة �الق�ام �األنشطة �كفاءة وتحقیق األهداف المحددة في مقترح المشروع.  أما الكلف األخرى تضمین الكلف فقط یتم

 ف�جب تمو�لها من مصادر أخرى.

 أن  افتراضواقع�ة ولتحقیق ذلك �جب معرفة �م س�كلف تنفیذ األنشطة المحددة في المشروع وال �جوز  الموازنةب أن تكون �ج

 أقل. ة�اإلمكان الق�ام �عمل أكثر �كلف

  من تضمین �لف المتا�عة والتقی�م. �جب التأكد�افة الكلف المتعلقة �إدارة المشروع، و�شكل خاص  الموازنة�جب أن تتضمن 

  ال �غطي برنامج المنح الصغیرة "الكلف غیر الم�اشرة" أو الكلف اإلدار�ة الخاصة �الجهة المنقذة مثل رواتب الموظفین وا�جار

 المكتب.  لذلك ال �جوزأن یتضمن طلب التمو�ل مثل هذه الكلف.

  الموافق علیها. نةللمواز �جب صرف األموال التي تحصل علیها الجهة المنفذة من برنامج المنح الصغیرة ت�عًا 

 و�مكن أن یتم تدقیق هذه السجالت �شكل مستقل، �ما �مكن أن تص�ح معلومات �جب توفیر �افة السجالت المال�ة الالزمة ،

 عامة "�مكن الحصول علیها من قبل الجمهور".

  ا لم تتالءم �لفة معینة مع فئات عامة تهدف إلى المساعدة على التفكیر في ��ف�ة صرف األموال، فإذ الموازنة إلىبنود تنقسم

 ��ف سیتم استخدام المبلغ. مع توض�حبند �لف أخرى  ضمنإدراجها یتم ، الموازنةالبنود المحددة في  

  مع تلك المدرجة في صفحة الغالف الخاصة �المقترح. الموازنة�جب أن تتطابق األرقام المدرجة في 
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 دوالر  50000منح الصغیرة مبلغ �جب أن ال تتجاوز ق�مة المنحة المقدمة من برنامج ال

 .أمر�كي

 

 

 

 

 التفاصیل المال�ة 3-1

 ملخص تمو�ل المشروع .أ

 أدناه. 2�جب أن تقدم الجهة المقدمة للمقترح ملخصًا حول ��ف�ة تمو�ل المشروع، وذلك ت�عًا للجدول 

 : ملخص تمو�ل المشروع2الجدول 

المجموع �الدوالر  ة المحل�ةالمجموع �العمل خطة التمو�ل (�العملة المحل�ة) مصدر التمو�ل
 السنة الثالثة السنة الثان�ة السنة األولى األمر�كي

أ. مرفق البیئة العالم�ة/ 
 برنامج المنح الصغیرة

      

      ب. المجتمع
ت. الجهة المتقدمة 

 �طلب التمو�ل
     

      ث. ممولون آخرون 
المجموع الكلي لكفة 

 المشروع
     

 

 جتمعالم مساهمات .ب

النقد�ة والعین�ة ضمن بنود محددة، وخاصة المساهمات العین�ة التي �جب تقدیرها �استخدام منهج�ة/ �جب إدراج �افة المساهمات 

أدناه.  و�جب أن یتضمن ذلك مصادر المساهمة وطب�عتها (مثُال منظمة  3تعل�مات یرنامج المنح الصغیرة وتلخ�صها ت�عًا للجدول 

 متوقعة.فقط لة، األرض، نقد، الخ).  و�رجى ب�ان ما إذا �انت المساهمة مؤ�دة (ملتزم بها) أم ش�اب�ة تساهم �العما
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 : مساهمات المجتمع3الجدول 

 �ةالق�مة �العملة المحل ملتزم بها/ متوقعة )7نوع المساهمة (نقد�ة/ عین�ة مصادر المساهمة المجتمع�ة
    
    

  المجموع
 

 ب المنحةمساهمة الجهة المتقدمة �طل .ت

م یت�ع برنامج المنح الصغیرة مبدأ التشارك في التمو�ل لتمو�ل األنشطة المزمع تنفیذها بین الشر�اء المعنیین في المشروع. لذلك من المه

منح �جزء من التمو�ل في الكلف التنفیذ�ة أو  البرامج�ة الخاصة �المشروع.  الحصول على الأن تساهم المنظمات المتقدمة �طل�ات 

 أدناه �حیث تبین الشر�اء  المختلفین المساهمین في المشروع. 4مكن توض�ح ذلك في مصفوفة ت�عًا للجدول و�

 : مساهمات المنظمات المتقدمة �طلب المنحة4الجدول 

 الق�مة �العملة المحب�ة ملتزم بها/ متوقعة نوع المساهمة  مصادر المساهمة المجتمع�ة
    
    

  المجموع
 

 المتوقعةالمصروفات  3-2

�فصل هذا الجزء فئات المصروفات و��ف�ة صرف األموال خالل فترة تنفیذ المشروع.  وال تتجاوز مدة مشروعات برنامج المنح الصغیرة 

في المعتاد، و�تم تحدید هذه المدة عادة �التشاور مع المنسق الوطني واللجنة التوجیه�ة الوطن�ة بناًء على أهداف  ثالث سنواتمدة 

 .  و�جب إدراج المصروفات المتوقعة ضمن بنود واضحة �ما هو مبین أدناه.المشروع

 المصروفات المتوقعة :5الجدول 

 1السنة  فئة المصروفات
 �العملة المحل�ة

 2السنة 
 �العملة المحل�ة

�العملة  المجموع
 المحل�ة

 المجموع 
 �الدوالر األمر�كي

% من 
 المجموع

                                                           
مشروع، ویدرج في تشیر إلى المساھمات المقدمة لتحقیق المشروع مثل العمالة، المواد، الوقت وغیرھا من الموارد الممكن حسابھا والموجھة لتحقیق نتائج ال   7

 لمبلغ التقدیري للمساھمة في الجدول.ھذه الحالة ا
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      الموظفون/ العمالة .1
      الموادالمعدات/  .2
التدر�ب/ الندوات/ التنقالت/  .3

 ورش العمل
     

      العقود .4
      8أنواع دعم مطلو�ة أخرى  .5

      مجموع �لفة المشروع
 

 التفاصیل البنك�ة 3-3

من عدد إدراج المعلومات الخاصة بتفاصیل الحساب الذي سیتم ایداع ق�مة المنحة ف�ه.  وفي حالة المنظمات الكبیرة التي تحتفظ � �جب

 وتحدید ��ف�ة صرفها. سیتم تت�ع األموال المودعة محدد الذي س�ستخدم لالیداع و��فالحساب الالحسا�ات البنك�ة من المهم إدراج 

وفي حالة المنظمات المجتمع�ة الجدیدة �جب توفیر التفاصیل حول ��ف�ة مسك السجالت وتضمین عنصر لبناء القدرات في مقترح 

ع�ة من الحصول على منحة من ذا �ان ذلك ضرور�ًا.  و�ذا تمكنت المنظمة المجتمظمة من إدارة المشروع مال�ًا، إمنالمشروع لتمكین ال

 و�جب أن یتم ذلك �السرعة الممكنة. یها فتح حساب منفصل ألموال المنحةالمنح الصغیرة فسیترتب عل برنامج

 

                                                           
واإلداریة (غیر مشمولة تدرج أشكال الدعم األخرى المطلوبة من برنامج المنح الصغیرة والتي لم یتم إدراجھا في المیزانیة.  ویمكن أن یشمل ذلك األمور الفنیة   8

 في المیزانیة)، وتغطي مجاالت مثل المستشارین، المشتریات وغیر ذلك (حدد). 
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 : المؤشرات1الملحق 

 نح الصغیرةالمؤشرات الخاصة �مشروعات برنامج الم .أ

یبین الجدول التالي مؤشرات مشروعات برنامج المنح الصغیرة في مجاالت التنوع الحیوي والتغیر المناخي وتدهور األراضي واإلدارة 

.  وتنصح الجهات المقدمة لطلب التمو�ل �اخت�ار مؤشرات (الملوثات العضو�ة الثابتة) المستدامة للغا�ات والم�اه الدول�ة والك�ماو�ات

ال االهتمام المالئم من الجدول.  و�ضافة إلى ذلك على هذه الجهات أن تحدد (�التشاور مع المنسق الوطني إذا �ان ذلك ضرور�ًا) مج

تتعلق �مجاالت األثر الخاصة ب"بناء القدرات، تأثیر الس�اسات واإلبداع"، "سبل المع�شة والتنم�ة المستدامة، والتك�ف على  مؤشرات

 التمكین".و  اتالمجتمعمستوى 

 

 مؤشرات النتائج الخاصة �مرفق البیئة العالم�ة/ برنامج المنح الصغیرة المرحلة العمل�ة الخامسة
 التنوع الحیوي 
 المساحات المتأثرة من األراضي الخاصة �المجتمعات والسكان األصلیین o 1التنوع الحیوي 

o المساحات المتأثرة من األراضي المحم�ة 
o نظمة الحیو�ة المهمة والتي تتمتع بوضع حما�ة أفضلمساحات األراضي ضمن األ 

 إجراءات استخدام مستدامة /ممارسات تت�عالتي  المنتجةالبر�ة/ ال�حر�ة مساحات ال o 2التنوع الحیوي 
o عدد األنواع المهمة التي تحافظ على وضعها الحمائي أو تتمتع بوضع أفضل 
o  ي (�الدوالر األمر�كي)الق�مة الكل�ة لمنتجات/ خدمات منتجات التنوع الحیو 

 التغیر المناخي
CCM1 o  (الطن�) جها �استخدام تقن�ات منخفضة الكر�ون التي تم تجنب إنتاكم�ات ثاني أو�سید الكر�ون 

 (یرجى تحدیدها) إجراءات الطاقة المتجددة 
 (یرجى تحدیدها) إجراءات �فاءة الطاقة 
 (یرجى التحدید) غیر ذلك 

o ین �ستخدمون تقن�ات ذات اإلنتاج المنخفض من غازات الدفیئةعدد أفراد المجتمع المحلي الذ 
o (الدوالر األمر�كي�) الق�مة الكل�ة لخدمات الطاقة أو التكنولوج�ا المتوافرة 

CCM4 o  التكنولوج�ا المنخفضةكم�ات ثاني أو�سید الكر�ون (�الطن) التي تم تجنب إنتاجها �استخدام 
 الكر�ون:
  ر�ون أقلإجراءات نقل تنتج� 

o (الدوالر األمر�كي�) الق�مة الكل�ة لخدمات الطاقة أو الكتنولوج�ا المتوافرة 
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CCM5 o  المناخ تغیر تأثیرمساحات األراضي الخاضعة الستخدام أفضل لألراضي و�جراءات الوقا�ة من 
o  كم�ة ثاني أو�سید الكر�ون (�الطن) التي تم تجنب إنتاجها نت�جة االستخدام األفضل لألراضي

 المناختغیر الوقا�ة من تأثیر و�جراءات 
 تدهور األراضي واإلدارة المستدامة للغا�ات

LD1 o التي تستخدم ممارسات مستدامة إلدارة الغا�ات والزارعة والم�اه  مساحات األراضي 
o ها"ترم�مها" و�عادة تأهیلالتي تم  مساحات األراضي 

LD3 o مستدامة لألراضي والغا�اتعدد المجتمعات التي تبین ات�اعها لممارسات اإلدارة ال 
 تطو�ر القدرات، الس�اسات واإلبداع (كافة مجاالت االهتمام)

CD o عدد اآلل�ات االستشار�ة المؤسسة ألطر مؤتمر ر�و 
o (یرجى التحدید) عدد أنظمة المراق�ة على مستوى المجتمع 
o (یرجى التحدید) عدد التقن�ات الجدیدة المطورة/ المستخدمة 
o 5-4-3-2-1-0ل�ة أو اإلقل�م�ة؟؟؟ المتأثرة (مستوى التأثیر عدد الس�اسات المح( 
o  5-4-3-2-1-0عدد الس�اسات الوطن�ة المتأثرة (مستوى التأثیر( 
o  عدد األشخاص الذین تم تدر�بهم على: تطو�ر المشروعات، المراق�ة، التقی�م الخ. (یتم التحدید

 ت�عًا لنوع التدر�ب)
 )والتمكین (كافة مجاالت االهتماموسائل المع�شة، التنم�ة المستدامة 

مع  ةمتقاطعالمواض�ع ال
 المجاالتة فكا

 سبل المع�شة والتنم�ة المستدامة:
o ) ت�عًا للجنس) (مالحظة: إج�اري لكافة  �فصلعدد أفراد المجتمع المحلي المشار�ین

 المشروعات)
o عدد أ�ام نقص الغذاء التي یتم تقلیلها 
o  طالب في المدارس والتي زادت نت�جة المشروع/النشاطال یهاشارك ف اإلضاف�ة التي �اماألعدد 
o عدد العائالت التي �ستط�ع أفرادها الحصول على م�اه شرب نظ�فة 
o  ز�ادة الدخل، و/أو وسائل أخرى اتفو صر متقلیل ال من خاللالز�ادة في القدرة الشرائ�ة ،

 (�الدوالر األمر�كي أو ما �عادله)
o ُال: البن�ة التحت�ة، المعدات، المواد) �الدوالر األمر�كي (مالحظة: الق�مة الكل�ة لالستثمارات (مث

 5استثمارات البن�ة التحت�ة في  ق�مة یتم تقدیر األثر االقتصادي لالستثمارات من خالل ضرب
 لالستثمارات األخرى) 3وفي 

 التمكین:
o أو المسجلة المؤسسةالمجتمع�ة ع�ات غیر الحكوم�ة والمنظمات عدد الجم 
o سكان األصلیین المدعومین �شكل م�اشرعدد ال 
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o التي تقودها النساء المدعومة عدد المشروعات  
o  النوع�ة أو اآلل�ات المال�ة المبتكرة المستخدمة� العالمات اال�كولوج�ة المتعلقةمعاییر/ العدد 

 


