اٌّجزّغ اٌّذٔ ّ ٟاٌٍّجٕبٔ ّ٠ ٟىبفخ ِٓ أجً ثذش ِزٛسّػ خبي ِٓ اٌجالسز١ه

نموذج العرض الّشفوي
 -1تقديم المقدّ م الرئيسي للمشروع المقترح (صفحة واحدة)
 -2تقديم المقدم المشارك في المشروع المقترح (صفحة واحدة)
 -3المشكلة (المشكالت) التي يجب معالجتها والمستفيدين (صفحة واحدة)
تحديد ووصف المستفيدين ال ّنهائي ّين
إنّ عبارة "المستفيدون" بالمعنى الواسع تعني جميع الذين يستفيدون من تنفيذ المشروع.

٠جت أْ ٠زع ّّٓ اٌٛصف اٌٛاظخ ٌٍفئبد اٌّسزٙذفخ ث١بًٔب ٠ظٙش أدٚاسُِ٘ٛ/الف ُٙاإللزصبدّ٠خ ٚاإلجزّبػّ١خ ِٛٚلؼُٙ
عب إٌِ ٝؼٍِٛبد ػٓ اٌؼّش أ ٚاٌؼشق أ ٚاٌخصبئص اإلجزّبػّ١خ
اٌجغشاف ّ ٟػٍ ٝاأللً .لذ رىٕ٘ ْٛبن دبجخ أً ٠
األُخش.ٜ
ثبإلظبفخ إٌ ٝرٌه٠ ،جت ٚصف ِسز٠ٛبد اٌزّؼٍ/ُ١اٌّٙبسادٚ ،اٌّٙبساد اإلداسّ٠خ/ٚ ،أ ٚإِىبّٔ١خ اٌٛصٛي إٌ ٝاٌّٛاسد،
صخ رٍه اٌّزؼٍّمخ ثبٌّجّٛػبد اٌّسزٙذفخ٠ .جت أْ ّ ٛ٠
ٚإِىبٔبد اٌفئبد اٌّسزٙذفخ ثشىً ٚاظخٚ ،خب ّ
ظخ اٌزّذٍ ً١أ٠عًب
و١ف ٠ؼزضَ اٌّششٚع اٌزّؼبًِ ِغ ٘زٖ اٌجٛأت ِٓ .اٌّف١ذ رفص٘ ً١زٖ اٌّؼٍِٛبد دست اٌجٕسٚ ،رٌه ٌعّبْ رٍج١خ
ادز١بجبد إٌّسبء ٚاٌشّجبي ف ٟاٌّششٚع.
٠جت أْ ٠زعّٓ ٚصف اٌّسزف١ذ ٓ٠إٌٙبئ ٓ١١ػٍ ٝاأللً ث١بًٔب ثأدٚاسُ٘  /أٚظبػ ُٙااللزصبد٠خ ٚاالجزّبػ١خِٛٚ ،لؼُٙ
اٌجغشافٚ ٟسٚاثطِ ُٙغ اٌفئبد اٌّسزٙذفخ.
شبكة التقييم ،السؤال 1.1

قم بوصف مشاكل المستفيدين

ّ
إْ وٍّخ "اٌّشبوً" رؼٕٚ ٟصف اٌّٛالف اٌسٍجّ١خ اٌّٛجٛدح ف ٟس١بق ِؼٚ .ّٓ١ف ٟوض١ش ِٓ األد١بْ ،رذزِ ٞٛمزشدبد
ّ
اٌّشبس٠غ ػٍِ ٝشبوً اإللزصبد وى ًّ فمػ أ ٚرمزصش ػٍِ ٝشبوً اٌّؤسّسبد إٌّفزحُ٠ .ؼذ ٚصف ِشىالر ُٙظشٚسً٠ب،
ٌٚىٓ ِٓ أجً اٌزّذمّك ِٓ أّّ٘١خ اٌّششٚع٠ ،جت سثػ ٘زٖ اٌّشىالد ثبٌّشبوً اٌز ٟرٛاجٙٙب اٌفئبد
اٌّسزٙذفخ/اٌّسزف١ذ ْٚإٌٙبئ .ّْٛ١وّب ٕ٠ ٚجغ ٟرذٍِ ً١شبوٍ ُٙثبٌزّفصٚ ً١روش أّّ٘١زٙب ف ٟإغبس رذاخٍٙب ِغ اٌّششٚع.
ٙ٠ذف اٌم١بَ ثزذٍ ً١شبًِ ٌٍّشىٍخ إٌ ٝرذذ٠ذ ِشىالد اٌّجّٛػبد اٌّسزٙذفخ/اٌّسزف١ذ ٓ٠إٌٙبئ( ّٓ١١أٔظش أػالٖ) ٚغ١ش٘ب
ِٓ اٌّشىالد راد اٌ ّ
عب ػٍ ٝرفس١ش سجت دذٚس ٘زٖ اٌّشىالد أ ٚسجت
صٍخ ثٙب أ ٚراد أّّ٘١خٌ .ىّٕٗ ٠سبػذ أً ٠
اسزّشاس٘ب٘ٚ .زا ٠زطٍّت رذٍ١الً ِٕٙجّ١ب ً ٌجّ١غ اٌّشبوً راد اٌ ّ
صٍخ ثبٌّٛظٛع ٚأسجبثٙب .رم َٛاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشبس٠غ
اٌّمزشدخ ثؼشض اٌّشبوً ثطش٠مخ ػشٛائ١خ د ْٚرٛظ١خ األسجبة األسبسّ١خ ٚساء اسزّشاس٘ب٘ .زٖ "صغشاد" ف ٟرذًٍ١
اٌّشىٍخ إر أّٔٗ ٠جت ص١بغخ اٌّشبوً وذبالد سٍجّ١خ دبٌّ١خ١ٌٚ ،س وـ "دٍٛي غبئجخ" (غبٌجب ً ِب ٠زُ ص١بغزٙب ػٍ ٝأّٔٙب
"ٔمص ف "ٟأ" ٚغ١بة" شٟء ِب) .ال ٕ٠جغٚ ٟصفٙب ػٍ ٝأّٔٙب دٍٛي غ١ش ِٛجٛدح٘ ،زا ِب دفغ إٌ ٝرشجٙٙ١ب "ثّشبس٠غ
لبئّخ اٌزّسٛق" – ِضالً ،رٕمصٕب اٌسّ١بساد ٚاٌسّجت ٚساء رٌه ّ٘ ٛ
أْ ػذد اٌسّ١بساد ٔبلصبً٘ٚ .زا ٠ؼٛد إٌٍ ٝارّجبع س١بسخ
إلزشاح دٍٛي ٚػذَ رذٍ ً١اٌٛظغ اٌذبٌ .ٟف ٟثؼط األد١بْ٠ ،ز ُّ ٚصف اٌّشبوً ثؼجبساد ػب ِّخ جذًا (ِضً "اإلداسح
اٌسّ١ئخ") ٚاٌز ٟال رّٕخ أّ٠خ إشبسح إٌ ٝاٌّشىٍخ اٌفؼٍ١خ.
شبكة التقييم ،السؤال 1.1
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اٌّجزّغ اٌّذٔ ّ ٟاٌٍّجٕبٔ ّ٠ ٟىبفخ ِٓ أجً ثذش ِزٛسّػ خبي ِٓ اٌجالسز١ه
 -4الهدف من المشروع واألنشطة (صفحتان)
قم بوصف الهدف من المشروع

قن بىصف هذف الوششوع هي هزا ال ٌّشاط.
ٌجب أى ٌنىى للوششوع هذف واحذ فقظ ػٍ ٝأْ ٠ذمّك فٛائذ ِسزذاِخ ٌٍّجّٛػخ اٌّؼّٕ١خ اٌز ٟر ُّ اخز١بس٘بّ٠ .ىٓ ٚصف
اٌّصٍذخ ػٍ ٝأّٔٙب لذ ٚسدد ػٕذِب ٠زذسّٓ ٚظغ اٌفئبد اٌّسزٙذفخ .ثبٌّٕسجخ إٌ٘ ٝزٖ اٌ ّذػٛح ٌزمذ ُ٠اٌّشبس٠غ اٌّمزشدخ،
٠جت أْ ٠زؼٍّك اٌٙذف ثأدذ اٌّٛاظ١غ اٌفشػّ١خ اٌّذ ّذدح ف ٟاٌّجبدئ اٌزٛجّ١ٙ١خ (اٌمسُ ٕ٘ .)2.1بن ِشىٍخ شبئؼخ فٟ
ص١بغخ اٌج١بٔبد اٌّٛظٛػّ١خ د١ش رز ُّ ص١بغخ اٌٙذف ٚوأّٔٗ ِجّٛع إٌّزبئج ٌٚىٓ ثؼجبساد أُخش ٜثذالً ِٓ ص١بغزٗ
ثطش٠مخ رظٙش أّٔٗ إٔجبص ٠ذفغ اٌّششٚع ٔذِ ٛسز ٜٛأػٍ .ٝفّضالً:
صٍاغت غٍش صحٍحت

صٍاغت صحٍحت

اٌٙذف ِ٘ ٛجّٛع إٌّزبئج:

اٌٙذف ٘ٔ ٛز١جخ إٌّزبئج:

"ح ّن ححسٍي هعالجت الوٍاٍ واًخفاض هسخىٌاث الخّصشٌف
الوباشش فً ال ٌّهش"

"ححسٍي ًىعٍّت هٍاٍ ال ٌّهش"

الٌّخائج
إٌّز١جخ  :2أخفبض رصش٠ف ِ١بٖ اٌ ّ
اٌصّذِ ٟجبششح ف ٟإٌّٙش
صشف
ّ
إٌّز١جخ  :1رذسِ ٓ١ؼب١٠ش ِؼبٌجخ ِ١بٖ اٌصّ شف ٚرطج١مٙب
إٌّز١جخ  :3رذس ٓ١اٌٛػ ٟاٌؼبَ ثّسؤّ١ٌٚبد اإلداسح اٌج١ئّ١خ
شبكة التقييم ،السؤال 1.3

قم بوصف الهدف من المشروع

ٌجب أى ٌحخىي الوششوع على عذد هحذّد هي الٌّخائج الوخىقّعت ٌخشاوح بٍي إثٌٍي وأسبعت فقظ.
لجً اٌزّذمك ِب إرا وبٔذ إٌّزبئج وبف١خ ٌزذم١ك ٘ذف اٌّششٚع٠ ،جت أ ّٚالً اٌزّذمك ِب إرا وبٔذ ٘زٖ إٌّزبئج ٔبجّخ ػٓ رٕف١ز
األٔشطخ أَ ال .ف ٟوض١ش ِٓ األد١بْ٠ ،ز ُّ ٚصف إٌّزبئج ػٍ ٝأّٔٙب أٔشطخ (ِضً "اٌزّذس٠ت") د ْٚرذذ٠ذ ِب س١ز ُّ رذم١مٗ
(ِضالً ،ص٠بدح اٌىفبءاد) ٚال ِٓ اٌّسزف١ذ ِٓ رٌه ِٓ .األخطبء اٌ ّشبئؼخ أ٠عً ب رىشاس األٔشطخ ثٕفس رشر١ت إٌّزبئج أٚ
ثطش٠مخ ِشبثٙخ (ػٍ ٝسج ً١اٌّضبي ،رذسّٓ اٌٛػ ٟاٌؼبَ ← اٌّسزف١ذ ْٚػٍ ٝدسا٠خ ثبٌّسؤ١ٌٚبد اٌّزؼٍّمخ ثبإلداسح
اٌج١ئّ١خ)٠ .جت أْ رجم ٝاٌج١بٔبد ٚاظذخ ِٛٚجضح لذس اإلِىبْ .ػٍ ٝسج ً١اٌّضبي:
اٌغشض :رذسٛٔ ٓ١ػّ١خ ِ١بٖ إٌّٙش
إٌّز١جخ  :2أخفبض اٌزّصش٠ف اٌّجبشش ٌّ١بٖ اٌصّ شف اٌصّذ ّ ٟف ٟإٌّٙش
 2.2.2إجشاء ِسخ أسبس ٌّ ٟألسش ٚاٌ ّششوبد
 2.2.1رذع١ش اٌّٛاصفبد إٌٙذس١خ ٌشجىخ اٌصشف اٌصّذ ٟاٌّٛسّؼخ
 2.2.3إػذاد ٚصبئك إٌّبلصخ ،إرّبَ إٌّبلصخٚ ،اخز١بس اٌّمبٚي
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اٌّجزّغ اٌّذٔ ّ ٟاٌٍّجٕبٔ ّ٠ ٟىبفخ ِٓ أجً ثذش ِزٛسّػ خبي ِٓ اٌجالسز١ه
 2.2.1رذذ٠ذ اٌذٛافض إٌّبسجخ ٌٍّصبٔغ ِٓ أجً اسزخذاَ اٌزّمٕ١بد إٌّظ١فخ
 2.2.1إػذاد ٚرمذ ُ٠ثشٔبِج إػالِ ّ ٟثٙذف رٛػ١خ اٌجّّٛٙس  ....إٌخ.
قن بىصف األًشطت الوشاد حٌفٍزها لن ّل ًخٍجت هخىقّعت والىسائل الخً سٍخ ّن حخصٍصها لن ّل ًشاط ،هع ححذٌذ دوس م ّل
هقذم (هقذّم سئٍسً للوششوع و /أو هقذّم هشاسك للوششوع) فً حٌفٍز هزٍ األًشطت.
شبكة التقييم ،السؤال 1.1

 .6ححضٍش الوششوع وحجشبت الوشاسمت
قن بىصف مٍف ح ّوج الفخشة الخحضبشٌت للوششوع رامش ًا دوس الجهاث الوسخفٍذة فً حلل الوشحلت.
رُظٙش رمّ١١بد اٌّشبس٠غ أّّ٘١خ أْ رىٍِ ْٛىّ١خ اٌّششٚع ػبئذح إٌ ٝاٌفئبد اٌّسزٙذفخ ٚاٌّسزف١ذ ٓ٠إر ٕ٠ؼىس رٌه إ٠جبث١بّ ػٍٝ
اٌجذ ٜٚاإللزصبد٠خ (خالي فزشح رٕف١ز اٌّششٚع)  ِٓٚأجً اإلسزذاِخ (اٌّشدٍخ ِب ثؼذ اٌّششٚع)ُ٠ٚ .مصذ ثبٌٍّىّ١خ أ ّٞشؼٛس
اٌّسزف١ذ ٓ٠ثأّٔ ُٙاٌّبٌىٚ ٓ١اٌجّٙبد اٌفبػٍخ ٚأصذبة اٌمشاس ف ٟاٌّششٚع٠ .جت ِؼبٌجخ ٘زٖ إٌّمطخ فِ ٟشدٍخ ِجىشح ِٓ رصُّ١
اٌّششٚع.
شجىخ اٌزم ،ُ١١اٌسؤاالْ 1.3 ٚ 1.1

قن بىصف حجشبت الوقذّم الشئٍسً للوششوع و الوقذّم الوشاسك للوششوع إرا ماًج لها عالقت هه ّوت بهذف الوششوع.

شجىخ اٌزم ،ُ١١اٌسؤاالْ 1.2
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