اعالن داوطلبی برای طرح پروژه
سازمان انکشافی ملل متحد
برنامه مساعدت های کوچک تسهیالت جهانی محیط زیست

.I

پس منظر

برنامه مساعدت های کوچک مالی ( )SGPتسهیالت جهانی محیط زیست( )GEFبرای سازمانهای
غیردولتی و سازمانهای اجتماعی ( )NGOs/COBsمساعدت های کوچک مالی را فراهم ساخته آنان
را قادر میسازد تا چالشهای محیط زیستی را پاسخ گویند و بدینوسیله نیازهای محلی انکشاف پایدار را
نیز رفع سازند .برنامه مساعدت های کوچک مالی ( )SGPیک برنامه مشترک تسهیالت جهانی
محیطزیستی ( )GEFاست که توسط سازمان انکشافی ملل متحد ) (UNDPتطبیق میگردد .برنامه
مساعدت های کوچک مالی در افغانستان تمویل پروژهها را در سال  2013آغاز نموده و از آن زمان تا
اکنون موفق به تمویل و ارائه حمایت تخنیکی برای بیشتر از  57پروژه گردیده است.
این برنامه در فاز ششم عملیاتی ) (OP6خود که از سال  2015تا  2018در مرحله اجرا میباشد هدف
ذیل را دنبال مینماید« :حمایت از ایجاد مزایای محیط زیستی جهانی و حفاظت از محیط زیست جهانی
از طریق راه حل های محلی و اجتماعی که میتواند اقدامات در سطح ملی و جهانی را تکمیل ساخته و به
ارزش آنها بیفزاید».
.II

برنامه مساعدت های کوچک مالی در افغانستان

سازمان انکشافی ملل متحد در افغانستان در همکاری نزدیک با اداره ملی حفاظت محیط زیست
( ،)NEPAفعالیت برنامه مساعدت های کوچک مالی در افغانستان را به تاریخ  23اکتوبر  2012آغاز
کرد .کمیته رهبری ملی ( )NSCاین برنامه متشکل از نمایندگان بخشهای مختلف به شمول نهادهای
جامعه مدنی ،سازمانهای غیردولتی و پوهنتون کابل بوده ریاست آن را رییس عمومی اداره ملی حفاظت
محیط زیست به عهده دارد .این کمیته رهبری ملی رهنمایی و نظارت تخنیکی از تطبیق برنامه مساعدت
های کوچک مالی را بر اساس استراتژی بر عهده دارد.
.III

بخشهای تمرکز کاری برنامه مساعدت های کوچک مالی
 .1حفظ ساحات مناظر طبعی محلی
 .2نوآوری ایکولوجی زراعتی مطابق اقلیم
 .3منافع دسترسی به انرژی پاک

 .4برنامههای گفت وگو بین جامعه مدنی و حکومت
 .5ادغام اجتماعی (جنسیتی ،جوانان ،مردمان بومی)
 .6کمک به برنامههای مدیریت دانش جهانی
 .1حفاظت تنظیم زمین جامعه محلی :در این بخش ،میتوان فعالیت های ذیل را که مطابق اولویت
های ملی میباشد روی دست گرفت:
الف .احیاء و حفاظت از ساحه کول حشمت خان و ایکوسیستمهای مربوطه به شمول احیاء و
حفاظت از تنوع حیات و جمعیت پرندگان آبزی مهاجر( .پالن ده ساله مدیریت کول حشمت خان،
)2016-2025
ب .حفظ و احیاء تنوع زیستی و محیط زیستی پارک ملی بند امیر( .برنامه  5ساله مدیریت بند
امیر)2020 -2016 ،
ج .حفاظت از تنوع زیستی ساحات طبیعی شاه فوالدی با استفاده از مدیریت مبتنی بر ایکوسیستم
برای حفاظت از ساحات حفاظتشدهی کوهستانی کوه بابا( .برنامه  5ساله مدیریت کوه بابا،
)2025 -2016
د .حفاظت و احیاء مجدد تنوع زیستی و محیط زیستی ساحات حفاظت شدهء حیات وحش پامیر
بزرگ در پارک ملی واخان( .پالن مدیریت  5ساله پامیر بزرگ)
 . 2نوآوری ایکولوجی زراعتی مطابق اقلیم  :در این بخش ،اولویتهای قرار ذیل اند:
الف .ایجاد اطمینان برای پایداری اجرای فعالیتهای حفاظت محیط زیستی ,اقتصادی و فراهم
آوری تسهیالت در مشارکت با مردم محل( .پالن مدیریت کول حشمت خان)2025-2016 ،
ب .تقویت و گسترش درختهای جنگلی و (بارور/محصول ده) و دیگر انواع گیاهان ارزشمند
از لحاظ اقتصادی در زمینهای دولتی و شخصی در کول حشمت خان طبق پالن مدیریتی 10
ساله کول حشمت خان.
ج :جلوگیری و کاهش از تغییر اقلیم با کاستن از آلودگی هوا و امراض مرتبط با آن از طریق
جذب گازهای مضر و  CO2با استفاده از تقویت متداوم پوشش زمین و زمینهای جنگلی
(جنگلها ،بتهها و گیاهان) در داخل و اطراف شهر کابل( .برنامه کمربند سبز کابل-2015 ،
.)2026
د .حفاظت از گیاهان در پارک ملی بند امیر و ایجاد فرصت برای تجارب و فعالیتهای با کیفیت
تفریحی ،هنری ،فرهنگی و مذهبی برای شهروندان افغانستان و بازدیدکنندگان بینالمللی طبق
پالن  5ساله مدیریت بند امیر.2020 -2016 ،
ه .استفاده از منابع طبیعی به شکل متداوم به منظور نگهداشت دایمی چراگاه مواشی در کوه بابا (
پالن  5سالهی مدیریت کوه بابا.)2020 -2016 ،
و .فراهم کردن حمایت معیشتی برای مردم محل از طریق تولید ،حفاظت و جمعآوری گیاهای
طبی و معطر  MAPsدر والیات کنر و بدخشان.
 .3دسترسی به انرژی پاک (محدود استفاده از کاربن) : :در این بخش اولویتهای قرار ذیل اند:
الف .تقویت آموزش تجربی ،انکشاف و گسترش انرژی نوری و دیگر انواع تکنولوژی انرژی
برای استفاده در خانهها و اهداف تجارتی .این بخش شامل تمام اشکال تکنولوژیهای انرژیهای
قابل تجدید(آبی کوچک ،بادی ،بائیوماس ،نوری ،بائیو انرژی ،دیگدان های موءثر انرژی و
غیره) در سطح اجتماع( .پالن مدیریت ساحات طبیعی انتخابشده).

 .4برنامههای گفت وگو میان حکومت و جامعهی مدنی :در این بخش ،اولویتها قرار ذیل اند:
الف .ایجاد کمیتههای جوانان در سطح باال دربارهی حفاظت از محیطزیست بین حکومت و
نهادهای جامعهی مدنی( .پالیسی ملی جوانان افغانستان.)2014 -
ب .کار با دهقانان/مردم محل مناطقی که محیط زیست و منابع طبیعی آن نیاز به محافظت دارد.
 .5ادغام اجتماعی (جنسیتی ،جوانان ،مردم بومی) :در این بخش ،اولویتها قرار ذیل اند:
الف .تقویت مشارکت زنان ،جوانان و مردم بومی محل در امور برنامه مساعدت های کوچک
مالی بر اساس پالیسیها و پالنهای حکومت.
ب .گسترش آگاهی درباره مسایل و شیوههای حفاظت محیط زیست در میان جوانان و حمایت از
سازمانهای جوانان برای کار در پایداری محیط زیست( .پالیسی ملی جوانان.)2014 -
6

 .کمک به برنامههای مدیریت دانش جهانی :در این بخش ،اولویت قرار ذیل است:
الف .ایجاد کتابخانه دیجیتال در پوهنتون کابل

.IV

شرایط
• فقط سازمانهای غیردولتی ملی ( شامل سازمانهای اجتماعی و دیگر اشکال سازمانهای
جامعهی مدنی نیز میگردد).
• در صورت ضرورت خاص ،طرف اصلی اجرای کار (سازمان غیردولتی ملی) میتواند با
سازمانهای غیردولتی بینالمللی نیز به صورت مشترک کار کند.

به منظور واجد شرایط شدن برای دریافت حمایت برنامه مساعدت های کوچک ،پروژه که به منظور
تمویل طرح میگردد باید شرایط خاص مربوط هر کشور را که در استراتژی برنامه پروگرام مساعدت
طرح و توسط کمیته رهبری ملی تأیید گردیده ،تکمیل نماید .استراتژی برنامه مساعدت ها و فومه طرح
را میتوانید از لینک ذیل به دست آورید:
https://drive.google.com/open?id=1kBUrOyG2iGKr73mG2UJ3rlGoa2Hvvdjs

حد اکثر مبلغ گرانت برای هر پروژه 50000 ،دالر امریکایی برای مدت  24ماه است.
برای مراجع بیشتر ،معلومات جهانی برنامه مساعدت های کوچک ،رهنمودهای عملیاتی ،مطالعات
مربوطه و دیگر اسناد میتوانید از این لینک استفاده کنیدhttp://sgp.undp.org :
.V

ضرب االجل

لطفا طرح های خویش را تا  30مارچ  2018به ایمیل آدرس aimal.khaurin@undp.org
بفرستید.
فرد ارتباطی:
برای به دست آوردن جزئیات بیشتر درباره برنامه مساعدت های کوچک مالی همراه با رهنمایی بیشتر
درباره چگونگی فرستادن درخواست و سوالها شما میتوانید با ادرس ذیل در تماس شوید:

ایمل خان خاورین
هماهنگ کننده ملی
برنامه مساعدت های کوچک تسهیالت جهانی محیط زیست ()GEF
سازمان انکشافی ملل متحد ،کمپلیکس  ،UNOCAسرک جالل آباد ،کابل ،افغانستان
موبایل+93 728 999 804 :
ایمیلaimal.khaurin@gmail.com :

