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 .1مقدمة
تطلق  ,Living Planet Moroccoالشريك الرسمي في المغرب للمنظمة غير الحكومية "الصندوق العالمي للطبيعة"
الرائدة في مجال حماية البيئة ,هذه الدعوة لتقديم مقترحات مشاريع نموذجية في إطار مشروع .Waman Sebou
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا المشروع في تعزيز اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في حوض سبو عن طريق الحد من تأثير
اإلستعمال المفرط للمياه -وبنيتها التحتية غير المستدامة -على التنوع البيولوجي وعمل النظم اإليكولوجية.
وتهدف هذه الدعوة إلى تقديم مقترحات مشاريع المرحلة األولى من الدعوات التي ستوجه في إطار صندوق الماء لسبو,
لدعم التدبير المتكامل لموارد المياه عن طريق تثمين خدمات النظم اإليكولوجية التي توفرها األحواض المائية ,وتقوية مبدأ
التضامن بين مقدمي الخدمات و مستعمليها.
يهدف صندوق الماء لسبو إلى التدبير المستدام لموارد المياه على مستوى حوض سبو ,ويقوم على آلية تمويل مستدامة
تمكن من الحفاظ على الموارد المائية والمناطق الرطبة و التنوع البيولوجي ,ومن تنمية مجاالتها اإلجتماعية و اإلقتصادية
والثقافية.

 .2المناطق ذات األولوية
تقع المناطق المعنية بهذه الدعوة في الجماعات الترابية التالية (إقليم إفران):
 جماعة ضاية عوا جماعة تمحضيت جماعة عين اللوح -جماعة سيدي المخفي

 .3المجاالت ذات األولوية
تهدف هذه الدعوة إلى تقديم مقترحات مشاريع نموذجية للمحافظة على المياه والتربة ,ولزراعة مستدامة ,ولحماية وتثمين
النظم االيكولوجية والموارد الطبيعية التي يمكن أن تؤمن إمدادات المياه في المناطق ذات األولوية المذكورة أعاله .ويجب
أن تندرج المشاريع النموذجية المقترحة في إطار أحد المحاور التالية:





المحور  :1الممارسات المستدامة في إستخدام المياه و التربة
المحور  :9الزراعة المستدامة
المحور  :3الحفاظ على المجاري المائية والمناطق الرطبة و إعادة تأهيلها
المحور  :4الحماية و التدبير المستدام للموارد الطبيعية

 .4تمويل المشاريع
يبلغ التمويل اإلجمالي المتاح في إطار هذه الدعوة  011 111,11درهم وتحتفظ الجهة المتعاقدة بالحق في عدم تخصيص
جميع األموال المتاحة.
الحد األقصى لتمويل كل مشروع هو  111 111,11درهم ويعتبر التمويل المشترك إختياريا.
لن يمول ما يلي في إطار هذه الدعوة:
 المنح النقدية أو نظم القروض الصغرى.
 المؤسسات التجارية.
 شراء أصول رئيسية (مثل المركبات أو السيارات).
 رحالت دراسية أو رحالت إلى الخارج.
 رعاية األحداث الثقافية أو الرياضية التي ال تنطوي على فوائد إنمائية واضحة.
 مرتبات الموظفين.
 تكاليف التشغيل أو اإلدارة ,بما في ذلك تكاليف إيجار المكاتب والمرافق ,وقطع الغيار أو الصيانة الروتينية.
 وأي مشروع ال يندرج ضمن المحاور أعاله.
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 .5مدة المشاريع المقترحة
يجب أال تزيد المدة الكاملة للمشروع المقترح عن  19شهرً ا.

 .6معايير التأهيل
يجب أن تفي الجهات المؤهلة لتقديم مقترح المشروع بالمعايير التالية:
 طبيعة حامل المشروع :جمعية (أو مجموعة جمعيات) أو فيديرالية أو تعاونية.
 الدور في المشروع المقترح :مسؤولة مباشرة عن إعداد المشروع وإدارته المباشرة ,وأال تعمل كوسيط أو مقاول
أو مكلف باإلنجاز.
 مجاالت األنشطة :مندرجة ضمن المحاور أعاله.
 الخبرة 3 :سنوات على األقل.
 مجال النشاط الجغرافي :جماعة ضاية عوا أو جماعة تمحضيت أو جماعة عين اللوح أو جماعة سيدي المخفي.
وال يجوز لحامل المشروع أن يتقدم بأكثر من إقتراح واحد في إطار هذه الدعوة.
في حالة مقترح مشروع مقدم من طرف مجموعة من الجمعيات ,من الضروري تعيين المسؤول على المجموعة.

 .7تقديم المقترحات
يجب أن تتكون الطلبات من الوثائق التالية:
 نموذج مقترح المشروع معبأ بالمعلومات المطلوبة؛
 القانون األساسي للجهة المؤهلة لتقديم المقترح؛
 الوصل النهائي من طرف السلطة المعنية؛
 محضر آخر جمع عام؛
 الئحة أعضاء المكتب ومعلومات اإلتصال (الهاتف والعنوان ونسخة البطاقة الوطنية)؛
 رسالة إثبات صحة المشروع موقعة من جميع أعضاء المكتب؛
 رسالة دعم من الشركاء (إن أمكن ذلك)؛
 اتفاقية الشراكة (فقط في حالة الشراكة أو مجموعة جمعيات).

 .8خطوات اإلختيار
سيتم إختيار مقترحات المشاريع على النحو التالي:
 الخطوة  :1تقديم المقترحات (من  11إلى  91أكتوبر )9112
 الخطوة  :9مراجعة واعتماد المقترحات من طرف لجنة صندوق الماء لسبو (من  92أكتوبر إلى  13نونبر
)9112
 الخطوة  :3الموافقة النهائية على المقترحات الناجحة (في  4نونبر )9112
 الخطوة  :4تطوير المقترحات الفائزة مع حاملي المشاريع (من  10إلى  11نوفمبر )9112
 الخطوة  :0توقيع إتفاقيات المشاريع

 .9تقديم المقترحات
الموعد النهائي لتقديم المقترحات الكاملة 91 :أكتوبر 9112
يمكن تسليم الملفات في ظرف مغلق و مختوم على العنوان التالي  :مكتب المنسق المحلي لصندوق الماء لسبو ،مقر منتزه
الوطني إلفران في أزرو (في ساعات العمل) أو عن طريق البريد اإللكتروني (إلى حدود منتصف الليل)
 mohamed.moukhliss@gmail.comو obelloulid@wwfna.org
اإلتصال:
د .أسامة بلوليد ,رئيس مشاريع المياه العذبة
الصندوق العالمي للطبيعة لشمال أفريقيا  -المغرب
 ,987شارع موالي يوسف ,الدار البيضاء ,المغرب
البريد اإللكتروني obelloulid@wwfna.org :الهاتف1299782122:
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