دعوة لتقديم نماذج قائمة المعلومات
منطقة حوض البحر األبيض المتوسط للتنوع الحيوي
المنح الصغيرة

خطة صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة لالستجابة الطارئة لمنظمات المجتمع
المدني البيئية في بيروت المتضررة من كارثة  4آب 2020
الدول المؤهلة :

لبنان

موعد بدء تقديم المقترحات :اإلثنين  24آب 2020
آخر موعد للتقديم :اإلثنين  7أيلول  ( 2020منتصف الليل بتوقيت جرينيتش)
الميزانية  1,000 :دوالر أمريكي حتى  7,000دوالر أمريكي لكل منحة
الجدول الزمني للمشروع  :من المتوقع أن تبدأ المشاريع في  1تشرين األول  2020على أقرب تقدير.
يدعو صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة ( )CEPFوالبيرداليف إنترناشيونال بصفته فريق التنفيذ اإلقليمي للصندوق في
منطقة حوض البحر األبيض المتوسط للتنوع الحيوي ،إلى التقدم بمقترحات مشاريع لمنح صغيرة للمنظمات غير الحكومية في
لبنان الذين يستوفون معايير األهلية المبينة أدناه .وينصح المتقدمون بقراءة هذه الدعوة لتقديم المقترحات ضمن نطاق هذه الدعوة.
الخلفية
يمثل صندوق شراكة األنظمة البيئية ) (CEPFمبادرة مشتركة بين الوكالة الفرنسية لإلنماء ومنظمة الحماية الدولية والمفوضية
األوروبية ومرفق البيئة العالمي وحكومة اليابان و والبنك الدولي ،ويهدف باألساس الى ضمان مشاركة مؤسسات المجتمع
المحلي في حماية التنوع الحيوي.
تعتبر منطقة حوض البحر األبيض المتوسط ثاني أكبر مناطق التنوع الحيوي الهامة في العالم وأكبر مناطق المناخ المتوسطي
الخمس في العالم .ولقد تم صياغة مكانة صندوق شراكة األنظمة البيئية في االستثمار في حوض البحر المتوسط من خالل عملية
تشاركية شارك فيها المجتمع المدني والجهات المانحة وأصحاب المصلحة الحكوميين في جميع أنحاء المنطقة .وتم توثيق
استراتيجية االستثمار ( )2017-2022الناتجة عن هذا التعاون في الملف التشخيصي البيئي ،وهي متاحة هنا ).(PDF–16 MB
تتكون استراتيجية االستثمار هذه من سلسلة من التوجهات االستراتيجية ،مقسمة إلى أولويات اإلستثمار التي تحدد أنواع األنشطة
التي ستكون مؤهلة للحصول على تمويل الصندوق.
في أعقاب االنفجار المأساوي الذي وقع في ميناء بيروت ،لبنان ،في  4آب  ،2020يطلب صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة
من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني البيئي في لبنان التقدم بطلب للحصول على تمويل لمعالجة األثر المباشر لهذه الكارثة على
بنيتها التحتية ومرافق التشغيل .وتهدف هذه المنح إلى التخفيف من اآلثار المباشرة للكارثة ،مع بناء األساس أيضا لمشاركة
منظمات المجتمع المدني في التخطيط لإلغاثة والتعمير.

األهلية للمتقدمين
المنظمات التي تستوفي جميع المعايير أدناه هي المؤهلة للحصول على منح االستجابة الطارئة:
يجب ان يكون المتقدمون:
 .1منظمة غير حكومية/غير ربحية ذات نطاق عمل واضح لحماية البيئة؛
 .2كيان القانوني ومسجل وفقا ً لقوانين وأنظمة لبنان ،ويقع مقره الرئيسي في لبنان؛
 .3مخول بموجب القوانين ذات الصلة بتلقي التبرعات الخيرية ،ويكون لديه حساب مصرفي مسجل باسم المنظمة؛
 .4التقدم بطلب منحة بسبب تعرض مقدم الطلب ألضرار أو فقدان من النوع المبين في قسم األنشطة المؤهلة أدناه،
ويكون قاد ًرا على إثبات ذلك مع األدلة.
األنشطة المؤهلة
تقبل الطلبات ضمن التوجه االستراتيجي والبلدان التالية:
 التوجه االستراتيجي  :5تعزيز مجتمع الحماية اإلقليمي من خالل تبادل أفضل الممارسات والمعارف بين الجهات
المستفيدة عبر منطقة حوض البحر األبيض المتوسط للتنوع الحيوي
 الدولة :لبنان
ومن المتوقع أن يتم تقديم حوالي  10-5منح في إطار هذه الدعوة.
تقتصر األنشطة المؤهلة على:
 .1إصالح مكتب مقدم الطلب/مرافق المشروع التي تضررت نتيجة للكارثة التي وقعت في بيروت في  4آب 2020؛
 .2شراء معدات المشروع التي تضررت بقدر ما أصبحت غير صالحة لالستعمال ،أو دمرت نتيجة للكارثة التي وقعت
في بيروت في  4أب .2020
يجب أن تراعي األنشطة المقترحة جميع األحكام والشروط المطبقة على األنشطة الممولة (بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر السياسات الوقائية الجتماعية ذات الصلة) على النحو المبين في موقع صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة.
عملية تقديم الطلب
يمكن تقديم الطلبات (نماذج قائمة المعلومات) باللغة العربية واإلنجليزية.
يمكنك تحميل نموذج قائمة المعلومات في لغتك المختارة:



اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية

يرجى مالحظة أن نماذج قائمة المعلومات لهذه الدعوة تختلف عن المعتاد في إطار برنامج صندوق شراكة األنظمة البيئية
الهامة للمنح الصغيرة المتوسطية.
يرجى التأكد من استخدام النموذج الصحيح ،والذي يمكن العثور عليه هنا.
يجب على المتقدمين تقديم طلبهم في الموعد المحدد إلى

CEPF-MED-RIT@birdlife.org :

ويتعين أن تلبي الطلبات ،باألدلة ،االحتياجات الفورية لجهات المجتمع المدني البيئي في لبنان.
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باإلضافة إلى نماذج قائمة المعلومات  ،سيحتاج المتقدمون أيضا ً إلى تقديم:
 )1نسخة إلكترونية من وثائق التسجيل الصحيحة للمؤسسة
 )2إثبات الضرر/الدمار الذي لحق بالمواد (أي البنية التحتية/المعدات) التي يطلب تمويلها ،وأن هذا الفقد/التلف كان
نتيجة للكارثة التي وقعت في بيروت في  4آب ( 2020مثل صورة أو مقال صحفي أو تقرير الشرطة أو ما شابه
ذلك)؛
 )3إثبات الملكية األصلية ألية معدات تالفة/مدمرة يطلب تمويلها (مثل اإليصال/الفاتورة /إثبات الدفع ،خطاب من الجهة
المانحة األصلية ،صورة تظهر المعدات ،أو ما شابه ذلك)؛
 )4بوليصة التأمين الخاصة بك ،إذا كان لديك واحدة ،والتي تبين بوضوح ما هو مشمول بالبوليصة وتأكيد خطي حول
ما إذا كانت المطالبة قد قدمت أو ال فيما يتعلق بأي خسارة تسعى لتمويلها.
لن يتم قبول الطلبات غير المكتملة.
مجرد تقديم الطلب كامالً (نموذج قائمة المعلومات  +المستندات الداعمة كما هو موضح أعاله) ،سوف تتلقى إقرارً ا من فريق
التنفيذ األقليمي يؤكد استالم طلبك.
تستغرق عملية مراجعة الطلب حوالي  3أسابيع من تاريخ الموعد النهائي .سيحصل جميع المتقدمين على رد من من فريق التنفيذ
األقليمي بعد مراجعة مشروعهم.
رهنا ً بالموافقة على أموال المنح وتوفرها ،سيتم تقديم منحة صغيرة لمقدم الطلب .سيتم تقديم المنحة على أساس الشروط واألحكام
المنصوص عليها في اتفاقية منحة يتم إبرامها من قبل المتقدمين الناجحين والبيرداليف إنترناشيونال بصفته من فريق التنفيذ
األقليمي لمنطقة حوض البحر األبيض المتوسط للتنوع الحيوي .وستُح َّدد المنح بالدوالرا األمريكي ،وستكون اتفاقات المنح باللغة
اإلنكليزية.
معلومات االتصال
يفضل أن يقوم المتقدمين بمناقشة أفكار المشروع وشروط األهلية قبل التقدم بالطلبات ،يرجى التواصل مع:
منطقة الشرق األوسط  :شريف الجبور Sharif.Jbour@birdlife.org
لإلستعالمات العامة حول برنامج صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط ،يرجى
التواصل مع مايكا مانتن  :مديرة فريق التنفيذ اإلقليمي  ، maaike.manten@birdlife.orgأو زيارة
www.birdlife.org/cepf-med
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