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 مرفق البيئت العبلمي  –برنبمج المنح الصغيرة 
 -برنامج األمم المتحدة اإلنمائي-

 
 : شعار البرنامج

 
 "حلول محلٌة لمشاكل عالمٌة"

وتشفاريً يفً باسلوب شفاا  ٌة والمحلٌة، نٌربط برنامج المنح الصغٌرة القضاٌا العالمٌة والوط
 . للمشارٌع تناٌذالو تصمٌمالالتخطٌط و

 
 المنح الصغٌرة؟ج ما هو برنام

 
يبرنففامج رائفف  يففً رمففة ا ر  التففً  بٌئففة العففالمًمريففن ال-المففنح الصففغٌرة تففم الطففرن برنففامج 

ٌَن أن المبا رات المحلٌفة التفً ٌقفوم ب فا 2991عق ت يً م ٌنة رٌو  ي جانٌرو عام  ، بع  أن تب
شفعبٌة والمنممفات سيان الم ن أناس م بالتعفاون مفع السفلطات المحلٌفة اأي البلف ٌاتل واللجفان ال

غٌر الحيومٌة، تلعب  وراً رئٌسٌاً يفً تحسفٌن المفرو  البٌئٌفة المتف  ورة. وانطررفاً مفن ذلف ، 
برنامج اللى تشجٌع تل  الج و  ا  لٌفة،   سفٌما أنفل البرنفامج الفذي تعفاطى يٌفل برنفامج الٌ    

الحيومفات. وٌيمفن  ا مم المتح ة اإلنمفائً مباشفرة مفع المجتمعفات المحلٌفة  ونمفا المفرور عبفر
علفى مسفاع ة أناسف م والٌجفا  حلفو   المحلٌفٌنسفيان المنت فى البسفاطة يفً حف  ب    البرنفامج 

 مشايل م المحلٌة.وارعٌة ل
 

 المنح الصغٌرةبرنامج  آلٌة عمل
 

 ولجنفة ومساع  وطنً منسنيرٌن عم  مؤل  من على  المنح الصغٌرةآلٌة عم  برنامج تعتم  
عففن مختلفف   ٌن/مم لففتاختٌففار المشففارٌع. وتضففم تلفف  اللجنففة مم ر الوطنٌففة مففن أجفف  ٌرسففٌالت

المنممفات غٌفر الحيومٌفة والقطاعات االحيومة المريزٌة ووزارات ا المختلاة والقطفا  الخفا  
 والخبراء وبرنامج ا مم المتح ة اإلنمائًل. 
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 األولوٌات البٌئٌة:
 

 ضفمن ا ولوٌفاتى المجتمعفات المحلٌفة نشاطات على مسفتولبرنامج المنح الصغٌرة ال عم ٌق م 
 المجا ت التالٌة:و

، الحساسفة ا نممفة البٌئٌفة للغابفات ،المحمٌفات الطبٌعٌفة يفً :حماٌة التنوو  البٌولوو ً -
 حماٌة التنو  الحٌوي الم م للزراعة واستخ امل بشي  مست ام.و

الخضفراء تخافٌ  نسفبة الغفازات المسفببة للخٌمفة  مفن خفر : التغٌر المنوايًالحد من  -
 .ااإلنحباس الحراريل

حماٌفة التربفة معالجة المناطن التً ت  ورت تربت ا ومن خر   ت نب تدهور األراضً: -
 .يً المناطن الحساسة

 حماٌة المٌاه االقلٌمٌة -

 التيفٌف من التلوث الكٌمٌائً/ الملوثات العضوٌة الثابتة -

 
 أنوا  المشارٌع:

 
 التالٌة:  ا نشطةذيورة أعره ٌتم  عم المشارٌع ضمن الم ا  تماممجا ت ا ولوٌات ومن ضمن 

 و ر  1,000الح  ا رصى ل فذه المفنح ٌبلف  : المحلً نح التيطٌط بمشاركة الم تمعم   -
مشارية المجتمع المحلً بتح ٌف  الوارفع ووضفع الخطفط وٌ    المشرو  اللى ، أمرٌيً

 لتحسٌن الوضع الرا ن.
 ييفففار الج ٌففف ة وتتضفففمن تطبٌفففن تقنٌفففات وتشفففم  المشفففارٌع ذات ا مشوووارٌع رائووودة: -

 من ا. حوتينولوجٌات مرئمة،  راسة ج وى  ذه المشارٌع، تشجٌع تيرار الناج

ت    اللى بناء ر رات الجمعٌات ات رٌب،  عم تقنً...ل إلرامفة نشفاطات  بناء القدرات: -
  تمام برنامج المنح الصغٌرة.اجا ت ضمن أولوٌات وممحلٌة 

تشم   عم الجمعٌات ومرايز ا بحا  وال راسات االجامعات بشي   المراقبة والتحلٌل: -
ً مراربفة المشفارٌع القائمفة، تو ٌفن المشفارٌع يخا ل يً مشارٌع ت    اللى المساع ة 

 الناجحة، الستخر  ال روس والعبر من المشارٌع المناذة. 

ة بتوزٌفع تشفم   عفم المشفارٌع المتعلقف التشبٌك، مناقشة السٌاسات وتعمٌم المعلومات: -
ٌفبن يايفة  امشفتري معلومات عن المشارٌع الناجحة، ومشارٌع التشبٌ  التً تفؤمن عمفر

 والمشارٌع المتعلقة بالمناصرة والمشارية بتصحٌح السٌاسات.الج ات المعنٌة، 

 
للجمعٌفففة الواحففف ة  الحففف  ا رصفففى، يمفففا ٌبلففف  $50,000الحففف  ا رصفففى للمنحفففة الواحففف ة ٌبلففف  

50,000$ 
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 رفض كل مشرو  ال ٌحتوي على:ٌ
سية عن العلم واليبر لل معٌة أو ريصة ن -

 للمؤسسة المقترحة 
بذة عن السٌرة الذاتٌة لألشياص الذٌن سٌتولون ن -

 و إدارة المشر

فً حال تو ب موافقة او مشاركة  هة ثالثة  -
لتنفٌذ المشرو ، ٌ ب تقدٌم مستندات تؤكد 
الموافقة او المشاركة )المادٌة أو العٌنٌة( )مثالً 
إذا تضمنت عقارات أو مكاتب أو ...( من ال هة 
الثالثة.  ٌ ب ان ٌكون المستند مرفقاً باثبات 
 يطً ان ال هة )او الشيص( الموًقعة ميّولة

 بالتوقٌع.

 

كما ٌرفض كل مشرو  ٌت اوز السقف المحدد لقٌمة 
$ المطلوبة من  050555للمشرو  المقترح، أي 

 . البرنامج

 

 
 
 المعتمدة لقبول مشرو  لمعاٌٌرا
 
  مواصفات ال هة التً تتقدم بالطلب. 1
  شففففففففاايٌة، الا مصفففففففف ارٌةبففففففففرة وخأن تيففففففففون ذات
 ٌمقراطٌففة،  رجففة القبففو  مففن المجتمففع المحلففً وأن ال

 .ٌيون ل ٌ ا خبرة سابقة يً  ذا المجا ل
  أن تتمتففع الج ففة التففً تقفف م الطلففب بالصففاة التم ٌلٌففة

أو  مريففز أبحففا ٌففة، الجففان شففعبٌة، منممففة غٌففر حيوم
 .لمؤسسة أيا ٌمٌة

  أن تعتمفف  التنسففٌن مففع شففرياء محلٌففٌن آخففرٌن الجففان
شعبٌة ومنممفات غٌفر حيومٌفة وبلف ٌات ورطفا  خفا  

 .…لوأن ٌة شبابٌة وجمعٌات نسائٌة اللخ
  تق م سٌر العم  والتقفارٌر المالٌفة باإلضفاية  حو أن تتمتع بالق رة على يتابة التقارٌر

 .ع ٌ  وتقٌٌم المشرو  رتراح وسائ  ت

  غٌر حيومٌة   تتوخى الربح.  ٌئةأن تيون 

  :أن تتوير ل ٌ ا المستن ات التالٌة 

o  سنتٌن علم وخبر منذ أي ر من. 

o آخر محضر إلنتخاب الرئٌس 

o  حسابات السنتٌن ا خٌرتٌنتقارٌر 

o   ال ارة وتناٌذ مشارٌع مشاب ةمعلومات حو 

o تقارٌر النشاطات السنوٌة 

 . ا حساب مصريً خا  ب اأن ٌيون ل ٌ
 
    المشرو  واصفاتم. 2
  
 رٌمة المشرو  و  يل 

 من ا ولوٌات المذيورة يً يقرة "ا ولوٌات البٌئٌة" أعره أن ٌعالج أولوٌة بٌئٌة
 

 :يائ ة المشرو  لمحٌط التناٌذ 

o  أن ٌلبً حاجات محلٌة ملحة وأساسٌة 

o  ًمست امةالبشرٌة التنمٌة الأن ٌسا م ي 
o  يً بناء ر رات المنممات المعنٌةأن ٌسا م 
o  أن ٌؤمن ير  عم 

o أن ٌسا م يً الح  من الاقر 

o أن ٌخ م منطقة م مشة 

  معٌات المحلٌة الصغٌرة.تعطى األولوٌة لل -
على ال معٌات الكبٌرة )موازنتها السنوٌة  -

$( وأوالتً هً فر  من 355555تت اوز 
شركاء مؤسسة دولٌة، أن تعمل من يالل 

.) معٌات( محلٌٌن  
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o  ًور النساء يً المجتمعاتأن ٌراع  

o  أن ٌشففجع الشففرايات وتبففا   المعلومففات بففٌن الج ففات المعنٌففة امؤسسففات
حيومٌفة، القطففا  الخفا ، مؤسسففات أيا ٌمٌففة، مؤسسفات  ولٌففة، جمعٌففات 

 ٌر حيومٌة...لومنممات غ

o أن ٌيون ذا تأ ٌر على عملٌة صنع السٌاسات 
 

 
 

 ا سلوب وا  وات وطرٌقة التناٌذ 

o المجتمففع المحلففً  سففتقطاب الفف عم  والشففرا  أن ٌعتمفف  اسففتراتٌجٌة لتعبئففة
 للمشرو 

o   ا بتيارأن ٌعتم 
o أن ٌيون رابرً للتطبٌن يً مناطن أخرى 
o أن ٌعتم  تينولوجٌا مناسبة اص ٌقة للبٌئةل 
o أن ٌراعً التماٌز الجنسً ا جتماعً وٌيون حساساً لل  

o أن ٌتضمن المشاورات مع الج ات المعنٌة 

o أن ٌيون رابر للتيرار أو التوسع بع  النت اء يترة تناٌذه 

o أن ٌيون را را على تأمٌن تموٌرت الضايٌة من مصا ر أخرى 

o لمً أن ٌيففون متيففامر مففع مشففارٌع أخففرى م عومففة مففن مريففن البٌئففة العففا
 ومشارٌع برنامج ا مم المتح ة اإلنمائً

 
 محتوٌات المشرو  وعناصره 

o  أن ٌتم تقٌٌم ا  ر البٌئً للمشرو 

o أن ٌحتوي على خطة مراربة وتقٌٌم 
 

  اإل ارٌة والشيلٌة:المعاٌٌر 

o أن   تتع ى يترة تناٌذ المشرو  المقترح  ر  سنوات 

o  50,000 أن   تتجاوز مشارية البرنامج يً تموٌ  المشرو$ 

o أن ٌتم تق ٌم و ٌقة ارتراح المشرو  ويقا للنموذج المع  من رب  البرنامج 

o  ٌتضففففمن طلففففب المشففففرو  المسففففتن ات المطلوبففففة المتعلقففففة بالمشففففرو  أن
االتففراخٌ  المطلوبففة أو وعففو  خطٌففة ب ففا، مسففتن ات المليٌففة أو اإلٌجففار 

 للعقارات...ل

o  ٌمين رٌاس ا استنا ا والتً   ٌتضمن النتائج والتأ ٌرات المتورعة للمشروأن
 اللى مؤشرات مح  ة جٌ اً 

o أخفرى  تموٌف  من مصفا رالمؤمنة للمشرو  المقترح مسا مات أن تعا   ال
% مسفا مات 50% مسفا مات عٌنٌفة و50المبل  المطلفوب مفن البرنفامج ا

  مالٌةل
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 من ال ٌستطٌع اإلشتراك؟
 ربح االتعاونٌففات، المؤسسففات التففً تتففوخى الفف

 الشريات...ل،
  ا يرا 

 المؤسسات الحيومٌة ابل ٌات، وزارات...ل 

  الجمعٌات التابعة لمؤسسات  ولٌة 

  ا حففففزاب السٌاسففففٌة، الجمعٌففففات ذات أجنفففف ة
سٌاسفففففٌة، الجمعٌفففففات المسفففففمات علفففففى أسفففففماء 

 شخصٌات سٌاسٌة

  ًممفو   تناٌفذ مشفرو لفم تن فً الجمعٌات التف
رمل اسففترماً تم اسففتولففم ٌفف لSGPمففن البرنففامج ا

 ن ائٌا 

  ،الجمعٌففات التففً ل ففا أعضففاء يففاعلٌن ارئففٌس
عضو مجلس ال ارة، م ٌرل مشتريٌن مع جمعٌفة 
أخرى لم تمر ستة أشف ر علفى تنافذ مشفرو  ل فا 

 ل.SGPممو  من البرنامج ا

 النشاطات التً ال ٌتم دعمها:
  النشاطات التً لٌست متعلقفة

بمجفا ت ا تمففام برنفامج المففنح 
 الصغٌرة،

  النشففففاطات التففففً   تتعلففففن
بالمشففففرو  المقفففف م اشففففراء أو 

عٌففة، أبحففا  الٌجففار مريففز للجم
 عامة، منح  راسٌة...ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مراحل الحصول على الهبات
 

 تنقسم مرحلة التموٌ  اللى خمس مراح :
 

 وتشم :  -العرو  است راج- المرحلة ا ولى
اإلعففرن عففن معففاٌٌر الختٌففار المشففرو   -2

والفف عوة للمشففارية امففن خففر  وسففائ  
عقففففف  اإلعفففففرم والفففففوزارات المعنٌفففففة و

 اإلجتماعات...ل
التصفففا  الجمعٌفففات المقترحفففة للمشفففارٌع  -1

بالمنسن الوطنً للبرنامج للحصو  على 
لخاصة المبا ئ التوجٌ ٌة واإلستمارات ا

 بتق ٌم طلب المنحة للمشرو 

الع ا  الجمعٌة المقترحة للمشفرو  وررفة تشفرح المشفرو  بزٌجفاز وتق ٌمفل اللفى المنسفن  -3
 بمساع ة من المنسن الوطنً وبزستخ ام اإلستمارة النموذجٌةوذل  

معففاٌٌر  وررففة ملخفف  المشففرو  والنمففر يٌ ففا أو  يففً ضففوء باسففتعرا المنسففن  رٌففام -4
 لبرنامججنة التسٌٌر الوطنٌة الخاصة بالمن اٌٌر المعتم ة المعمرين البٌئة العالمً و

بمهلوة  المشرو  الشروط المطلوبفة استويىالذا ما تق ٌم الجمعٌة ارتراح المشرو  يامر  -5
 .ظهراً  12الساعة  2512آب  15 أقصاها

 
 وتشم : مراجعة العرو – المرحلة ال انٌة

ر تقٌٌمففا أولٌففا  سففتٌاائ ا ٌراجففع المنسففن الففوطنً و ففائن المشففارٌع المقترحففة وٌحضفف -2
 المعاٌٌر الشيلٌة ا ساسٌة، وبالتالً استبعا  المشارٌع التً   تستويً  ذه المعاٌٌر

علففى لجنففة والمسففتويٌة للشففروط ٌعففر  المنسففن الففوطنً مقترحففات المشففارٌع الياملففة  -1
 ٌر الوطنٌة الخاصة بالبرنامجٌالتس
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 اأو تعٌ   اأو تريض  اوتواين علٌ  ةالمقترحالمشارٌع ر الوطنٌة ٌتستعر  لجنة التسٌ -3
 ييرتلوالمشرو  ب ٌتم التوضٌح ليً الج ة المقترحة اللى 

 
 وتشم : الن ائً ا ختٌار– لمرحلة ال ال ةا

 نة التسٌٌر الوطنٌة على المشارٌعموايقة لج -2
 رنامج العم  الوطنًبال راج المشارٌع المواين علٌ ا يً  -1

لبرنففامج ا مففم المتحفف ة المقففٌم بالمنفف وب ممفف ر  بففٌن الجمعٌففة والبرنففامج اتاارٌففةتورٌففع  -3
 اإلنمائً

 
 الت رٌب وتشم :– المرحلة الرابعة

 متطلبات البرنامج خر  التناٌذ ت رٌب الجمعٌات على -2
 

 :ت يع أربعة أرساط  ر  أو وتشم -التموٌ  يعات – المرحلة الخامسة
 ب اٌة المشرو عن   -2
  ٌم تقرٌر مرحلً أو  وتقرٌر مالًبع  تق -1

 ع  تق ٌم التقرٌر المرحلً ال انًب -3

 ى تقرٌر ن ائً وتقرٌر مالً ختامًبع  التمام المشرو  بناء عل -4
 

 المستندات المطلوبة:
 علم وخبر منذ أي ر من سنتٌن -
 آخر محضر إلنتخاب الرئٌس -

  حسابات السنتٌن ا خٌرتٌن -

  مةالج ة المقومعلومات حو  ال ارت ا وتناٌذ ا من  ئحة بالمشارٌع المشاب ة  -

 بذة عن السٌرة الذاتٌة لألشخا  الذٌن سٌتولون ال ارة المشرو ن -

مستن ات تؤي  المشارية الما ٌة أو العٌنٌة ام رً الذا تضمنت عقفارات أو مياتفب أو ...ل  -
 من المصا ر ا خرى ذات ا  تمام بالمشرو 

-  

 آلخر سنتٌن يح  ا نى تقارٌر النشاطات السنوٌة -

 
عف نان مليفً علفى  للمشفرو  الم نف سان اإلتصا  بالمنسن الوطنً لمزٌ  من المعلومات باإلمي

 03/641174الررم التالً 

 أو عبففففر البرٌفففف  اإلليترونففففً  70/717350أو الم ن سففففة ربٌيففففا البٌسففففري علففففى الففففررم 

 rebeccabaissari@hotmail.com  ;   adnanm@unops.org 

mailto:rebeccabaissari@hotmail.com
mailto:adnanm@unops.org

