
 

 

 

 دعوة لتقديم مقترحات

  مرفق البيئة العالمي -برنامج المنح الصغيرة 

 معرض المعرفة والممارسات الفضلى 

 

 

 الخلفية: -1

 المجتما  يمنظماات الحكيمية غيرال منظماتلل ييفر المنح مرفق البيئة العالمي -برنامج المنح الصغيرة ان 

 التنااي  علاا  يالحفاااظ المنااا   تغياار معالجااة ماان لتمكياانى  الناميااة البلاايان فاا ( NGOs/CBOs) المااين 

 الكيميائياة يالماياي( POPs) اليابتاة العضايية تاثيير المليياات مان يالحاي الييلياة  المياه يحماية البييليج 

 2005 سانة فا  لبناان الصاغيرة المانح برناام  افتاتح. األراضا  تايوير يمن   (كالزئبق) األخرى الخطيرة

 التقن  اليع  يتيفير تمييل ف  برنام  المنح الصغيرة نجحالحين  ذلك منذ. 2006 منذ مشاري  بتمييل يبيأ

 المتحااية األماا  برنااام  ينفااذه للشااراكة العالميااة البيئااة مرفااق برنااام  وااي برنااام ال. مشااري  00 ماان ألكياار

 . )UNOPS) لخيمات يع  المشاري  األم  المتحية مكتب ي  (UNDP) اإلنمائ 

 

 تعزيز   ميل القيرات بناءف   البرنام  ويف قتحق مىمة يسيلة و  معرض المعرفة يالممارسات الفضل  

التفاقيات  التيجيىية المبايئ يتطبيق لفى  المحل  المجتم  منظمات/  الحكيمية غير المنظمات قيرات يتقيية

   المعليمات تيفق لضمان المعرفة إيارة يتطبيق االستشارية  العمليات ف  ياالنخراط  البيئية الييلية

 الجىات المميلة بين المعرفة تبايلي  التياصل يع  إل  يىيف رئيس  نشاط يوي.  البيئ راآلي يتقيي  يرصي

  يتيسي تكرار لتشجي  يالمجتم  األخرى المين  المجتم  منظماتي الصغيرة المنح برنام  من قبل

 يض  عمليات ف  التثيير عل  المين  المجتم  قيرة تعزيز. كما يىيف ال  الممارسات يأفضل مشاري ال

يمن . النفيذ ذيي من مؤسساتي أفراي من فعالياتالت  تض   المناسباتف   المشاركة خالل من السياسات

معرض المعرفة يالممارسات  ُتنفذ أن يمكن الصغيرة  المنح برنام  نتائ  تعمي وذا االير ي اجل تعزيز

 عيي األرض  يي    البيئة شىر ميل) األخرى اليطنية يالمناسبات مؤتمرات م  بالتزامن الفضل  

 (.يغيروا االستقالل 

 

 



 :األهداف -2

 المنح برنام  المظمات المميلة من قبل تمكين وي "معرض المعرفة يالممارسات الفضل  " من الغرض

 أفضل يعرض يتبايل للتياصل األخرى المين  المجتم  يمنظمات المصلحة يأصحاب الصغيرة

من   ينشر النتائ  تكرار لتعزيز المين  المجتم من قبل  المستفاية ياليريس المبتكرة يالتقنيات الممارسات

المستيامة   التنمية لمبايرات إضافية مصاير يتيفير االستيامة لتعزيز يتغييرات   أكبرسياس   تثييراجل 

 .للمجتمعات المحلية

 :محيية أوياف

 بيئة قضايا معالجة عل الت  تعمل   المين  المجتم  منظمات/  الحكيمية غير المنظمات بين المعرفة تبايل •

 .ياالبتكارالفضل   الممارسات نطاق يتيسي  تكرار يتسىيل اليع  زياية أجل من عالمية

 العالمية البيئة لمرفق اليطن  برنام الي  العالمية البيئة مرفقل االوتما  مجاالت فى ي اليع  تحسين •

 .هنتائجي استراتيجيته الصغيرة  المنح برنام 

 غير يالمنظمات المحلية المجتمعات ميل المعنيين المصلحة أصحاب جمي  بين الشراكات يتعزيز تشجي  •

 يالقطا  يالبحيية األكاييمية يالمؤسسات المحلية يالسلطات يالحكيمة المين  المجتم  منظمات/  الحكيمية

 .التنمية ييكاالت الييلية المانحة يالجىات الخاص

 منظمات أعمال من يغيروا الصغيرة المنح برنام  خبرةباعتماي  العامة السياسات برنام  عل  التثيير •

 .الصلة ذات المين  المجتم 

 يالتقنيات المنىجيات ذلك ف  بما  الفضل  الممارسات الناجحة المشاري  ف  يالتيس  تكرار عل  التشجي  •

 غيريال المجتم  المحل  منظماتي من يغيروا الصغيرة المنح برنام ل المحل   المجتم  عل  القائمة

 .حكيمية

الياعمين  فيى  بما المين   المجتم  يمنظمات المحلية المجتمعات من قاعية يذات ياسعة شبكة إنشاء •

 يصن  المستيامة للتنمية التخطيط حيل الحكيمة م  إيجاب  حيار من اجل شطةان مكيناتاللذين يشكلين 

 .اليطن  المستيى عل  السياسات

 

 :معرض المعرفة والممارسات الفضلى  في والميزات الممكنة األنشطة -3

 .يالتقنيات يالمنىجيات مبتكرةال العمليات بعض عل  قصيرة نيياتمن خالل  العمل  التيريب تيفير •

 ذلك ف  بما ياصحاب المىنة الخبراء قبل من الصلة ذات الميضيعات حيل محاضرات سلسلة تشمل •

 .اإلعال  يسائل



يعينات  الفيييي  يأشرطة يالصير يالعريض النماذج خالل من ناجحةال مشاري ال ظىري معرض كشك  •

 .يغيروا   ىابيع أي/ي من المنتجات 

 المعارض لتنظي  الفرصة يإتاحة المعرض بعي المعرفة تبايل لمياصلة منصة أي شبكة تعزيز أي/ ي إنشاء •

 الزيار يكذلك يالمحاضرات  العمل ييرش المعارض ف  المشاركين من بيأ  . المستقبل ف  ممايلة يحمالت

 .المىتمين

 قيميا الذين ذلك ف  بما المستيامة  يالتنمية للبيئة ممتاز بعمل قاميا الذين أيلئك لتكري  تيزي  الجيائز •

 .التنمية ييكاالت خاص  قطا ياكايميين ي حكيمة من سياءالمتميز اليع 

 .الرقص أي األفال  أي ميسيقية حفالت خالل من ياليقافة البيئة عل  الحفاظ بين الرابط عل  الضيء تسليط •

 أي/ي  الطبيعة الصير أفضل  األطفال قبل من بيئية ليحة ميل مسابقاتتنظيم خالل من الجمىير إشراك •

 الخ الفيييي 

 .الجامعات م  التعليمية المياي تطيير متل   شراكة اتفاقات تيقي  •

 

 النتائج -4

 منساقيال اليطنياة التيجيىياة اللجناة م  بالتشاير تطييروا سيت  الت ي المعرفة  معرض من المتيقعة النتائ 

 :يل  كما يو  الصغيرة المنح برنام اليطن  ل

 :معرض المعرفة والممارسات الفضلى  قبل االستعدادات

 المعرفيااة االحتياجااات يتحييااي الرئيساايين  المصاالحة أصااحاب جمياا  تشاامل تشاااركية عمليااة خااالل ماان. 1

 . المعرفة معرض من الخاصة يالنتائ  بلي بكل األوياف يتحييي يالزيار للمشاركين

 غيار المنظماات/  الماين  المجتما  يمنظماات الصاغيرة المانح برناام  المانح مان المساتفييين قائمة إعياي. 2

 فا  ياالبتكاارات الناجحاة الممارساات تعارض أن يمكان التا  األخارى الماين  المجتم  منظمات/  الحكيمية

. العماال يرش فاا  ماايربين ماانى  ان يكيناايا طلبساايُ  الااذي يالخبااراء الممارسااين ماان قائمااة إعااياي. المشاااري 

. العاا  الايع  مساتيى لرف  يمعارض ميسيقية حفالت ف  للمشاركة الترفيهب اشخاص مختصين عن بحثال

 .يطنية ياسعة لتغطية اإلعال  يسائل يإشراك اإلعال  يسائل قائمة إعياي

/  المااين  المجتماا  منظمااات غيروااا ماان اعمااال ي الصااغيرة الماانح برنااام  نتااائ  يتعمااي  تيسااي  يعاا . 3

 مان أيضاا يلكان البيئة من فقط يليس) المعنيين الحكيميين المسؤيلين كبار يعية . الحكيمية غير المنظمات

 يرجااال المانحااة اليكاااالت رؤساااء  (... التحتيااة يالبنيااة يالصااناعة ياليطنيااة االقتصااايية يالتنميااة الماليااة

 حفل  يالختا  االفتتاح حفل ) أنشطة أي ف ي  سيشارك الذي من تخطيط. ..اإلعالمية يالشخصيات األعمال

 (.الخ...  مىمة اتفاقيات عل  التيقي  التكري  



غاارف  ي عماال يرشااة الرئيساا   الميقاا ) المناسااب المكااان ذلااك فاا  بمااا األنشااطة  لتنفيااذ اقتااراح تقاايي . 4

 الماياي يتطايير  (المنصاة  الاخ المعارض  أكشااك أي) يالتصامي  األساساية التحتياة البنية  (الخ   جتما اال

 الملصقات  العمل  أييات  التيجيىية المالحظات تيجيه: الحصر سبيل عل  ليس يلكن ذلك ف  بما الياعمة 

 ...الفيييي يأشرطة الكتيبات 

 لناجحاة ميريسة مشاري ( 10-5) تحييييت     الصغيرة المنح برنام ل اليطن  منسقال م  مشترك جىيب. 5

  التيسا  يإمكانات  المشري  تكرار حيث من رائية تكين أن يمكن الت ي الصغيرة المنح برنام مميلة من 

 نىا  تظىار أن يمكان التا  المشاري  تحيييي من االفضل . السياسات تغيير أجل من اليريس الستخالص أي

 يراسةل مياي تطيير. األصلية الشعيب م  يالعمل الشباب مشاركة المرأة  تمكين ف  الصغيرة المنح برنام 

 .الصغيرة المنح برنام ل حالةال يراسة بحسب نميذج المشاري  لىذه حالةال

 تاثمين مان أجال الصاغيرة المانح برناام ل اليطنياة التيجيىياة اللجناة أعضااءي الايطن  المنساق م  العمل. 6

 قباال اساسااية ىمااةمُ  وااذه(. ...الخممايلااةا منظماااتي الخاااص القطااا   الحكيمااة ياالم) للمعاارض آخاارين رعاااة

 المنظماات ونااك كاان إذا. ينتائجاه العاماة بالنىاياة الحايث ينيعياة حجا  يتحي ان شثنىا من الت المعرض ي

 مان نفقاات تغطياة علا  قاايرةي SGP مميلاة مان ال غير أخرى المين  المجتم  منظمات/  الحكيمية غير

 الحصايل إمكانياة فاتحيي تحاالف المعارض خلاقف  وذه الحالاة ي العريض  تنظي  أي المعرض أكشاك إنشاء

 يالمؤسساات Lions Clubs ي   ,Rotary, Jayceesميال  الخاص القطا  منظمات. أيس  شبكة عل 

 يع ُتاا أن أيضااا ييمكاان -" الخضااراء" تعتباار أي الخضااراء المنتجااات تناات  التاا  الشااركات يحتاا  المىنيااة 

 .المعرض لتغطية مشاركتىا ف 

  كماا) اإلنماائ  المتحاية األم  يبرنام  العالمية البيئة يمرفق الصغيرة المنح برنام  الحرص عل  اظىار. 7

 جميا  يفا  المعارضفا   اآلخارين الرئيسايين يالرعااة الشاركاء من كل يكذلك( التيجيىية المبايئ ف يري 

 .المياي

 عاليةحضايرنسابة  لضامان الالزماة تايابير ياتخااذ المعارض لتساييق إعالمياة اساتراتيجية يتنفياذ إعاياي. 0

 .للتيزي  اإلعالمية المياي إعياي(. معينة أيا  ف  معينة ميرسية مجميعات يعية ميال) جمىيرلل

 لضاامان تاايابير ذلااك فاا  بمااا ياألماان  السااالمة ايارة ي   للتعاماال ماا  الحشاايي عمليااة اسااتراتيجية إعااياي. 9

 إيارة  الميااه يييراتاسعاف ايلياة   عياية للبيئة  صييقةاليالمشريبات  لألغذية مناسب مكان ميل) راحتى 

 (. الخ للمكان  ييم  تنظيفي النفايات

 

 

 

 



 :معرض المعرفة والممارسات الفضلى  خالل

 .مختص قيفر قبل منناجح لمعرض المعرفة يتنفيذ  تسىيل تنظي   . 1

 ماية طايال اوتماماه مجااالت يفىا  العالمياة البيئاة مرفاق - الصاغيرة المنح برنام  أويافي رؤيةتريي  . 2

 المانح برناام ل معاارض عاال  مساتيى علا  خاالل فطير/غاياء الجانبياة  بما فا  ذلاك المناسابات المعرض

 .ية الخ...اإلعالمالتيعية ي مييان  تيريب   الصغيرة

 .المعرض مية طيال بىا اشخاص يعتن ي  جيي بشكل المعرض أكشاك جمي  تنظي  يت  من تثكي. 3

 علا  إيجابياة إعالمياة تغطياةي األحياث  لجمي  العا  يالحضير الصحيحة  التجارية العالمات من التثكي. 4

 حكيميااين  مسااؤيلين بىااا أيلاا  التاا  الرئيسااية التصاااريح علاا  الحصاايل ذلااك فاا  بمااا الاايطن  المسااتيى

 .الخاص يالقطا  األكاييم  القطا  ف  يالقاية التنمية يكاالت يرؤساء

 الازخ  علا  للحفااظ ميجايية  شابكة تعزياز أي  جيياية شابكة لتشاكيل المشااركين بين ميمر تبايل تشجي . 5

 .المعرض يقيمىا الت  السياسات يتغيير نطاقال تيسي ي

 

 ما بعد معرض المعرفة والممارسات الفضلى:

المعرفة ي الفضلى الممارساتيف  النص يالصير يالصيت يالفيييي    . إعياي تقرير ميضيع  تيييق1

االعمال متابعة ل المشاركين ميخالتمن  خطةتطيير خالل المعرض  بما ف  ذلك  ةتبايلالم ياليريس

باستخيا   االلكترين  ميق عل  ال لنشرهشريط فيييي قصير للمعرض م  افضلية المعرض. يتيسي  نتائ  

 . ييتييبال

غيروا من الشركاء يالجىات يبرنام  المنح الصغيرة  المنحة من. تقيي  تقرير مال  نىائ  بشثن استخيا  2

 الراعية للمعرض.

 

غير مطلوب فانه تمدة من قبل معرض والنتائج المتوقعة، مالحظة: نظرا لشمولية األنشطة التي تكون مع

تكون قادرة على إعداد ان  الحاصلة على التمويل المنظمات غير الحكومية / منظمات المجتمع المدنيمن 

كون تيمكن أن  الحاصلة على التمويلمنظمات فالوتنفيذ جميع األنشطة وتحقيق النتائج من تلقاء نفسها. 

من قبل منظمات غير الحكومية / منظمات المجتمع المدني  مختلف األنشطة وتنفيذ هيمكن إعدادو"منظم" 

لقيام بالمهام المطلوبة وفي مثل هذه الحالة ينبغي تحديد هذه المنظمات ل أكثرمؤهلين أو أشخاص  شريكة 

 .المقترح االساسيالشريكة واألشخاص في 

 

 



 :التوقيت -5

 [.يالسنة الشىر/  تاريخ اليقت االستراتيج  أيخل] ف  ت ي أن يجب معرض المعرفة يالممارسات الفضل 

 

 المعرض  أوياف إل  ياستنايا. أيا   x  من كينت يجب ان معرض المعرفة يالممارسات الفضل  مية

 ف  ياحي ميال معرض) المعارض من سلسلة أي أيا   عية ميى عل  ياحي المعرض  تنفيذ اختيار يمكنك

 يت  أن يجب :مالحظة. امكانية رف  التمييل المشاركي يالميزانية   البليبحسب يض   معارض أي( السنة

 .المعرض أوياف لتحقيق كاف  أيا  عييخالل  المعرض

 المال  التقرير يكذلك   معرض المعرفة يالممارسات الفضل ل يالنتائ  لألنشطة النىائ  التقرير تقيي  يجب

 .المعرضالمنحة ف  مىلة ال تتجايز الشىر بعي انتىاء  استخيا  حيل

 

 :الميزانية -6

 $ 500000ال يتجايز مبلغ المنحة لبرنام  المنح الصغيرة ) اليطن السقف سيت  يفقا لما يحييه البرنام   

 جمي تقرير حيل   ان تقي  الجىة المقيمة للمقترحعل   برنام  المنح الصغيرة(.لمن القيرة القصيى 

المنظمات المميلة من   سفر ذلك ف  بما   معرض المعرفة يالممارسات الفضل  لتنظي  التقييرية التكاليف

لة تكين أن يجب الت  الجىات من غيرواي الصغيرة المنح برنام  سيقيميا  الذين أيلئك يخاصة) ُمميَّ

 معرض تنظي  يمكن: مالحظة(. )الخ  يالمعيات ياإلميايات يع  الخبراء المياي  مكان ال عريض ال

 ي المشترك  التمييل تثمينل( أ: )ل يسيلة كينفت ياألحياث الصلة ذات أخرى يطنية مؤتمرات م  بالتزامن

 ( .للمشاركين السفر تكاليف منميال  الحيك التكاليف  ف  للتيفير( ب)
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