
 

 

        
 

ذج قائمة المعلوماتمادعوة لتقديم ن  

للتنوع الحيوي منطقة حوض البحر األبيض المتوسط  

 المنح الصغيرة

 
 

  1فلسطين  الدول المؤهلة :

 

 2019 ديسمبر -كانون األول  10الثالثاء موعد بدء تقديم المقترحات: 

 

 2020يناير  –كانون الثاني  30لخميس اآخر موعد للتقديم: 

 

 دوالر أمريكي 20,000دوالر أمريكي حتى  5,000الميزانية : 

 

على أقرب تقدير، ويتوجب إنهاؤها بحلول   2020 مارس -ذار  20من المتوقع أن تبدأ المشاريع في الجدول الزمني للمشروع : 

 .2022 مارس  –ذار  31

 
 منطقة للصندوق في اإلقليمي التنفيذ فريق بصفته( والبيرداليف إنترناشيونال CEPFصندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة ) يدعو

 والجامعات الخاصة والشركات المحلية والمجموعات الحكومية غير المنظمات ،للتنوع الحيوي المتوسط األبيض البحر حوض

يرجى من المقدمين قراءة ملف . صغيرة منح على للحصول مشاريع بمقترحات إلى التقدم المختلفة المدني المجتمع ومؤسسات

 .هذه الدعوةالدعوة هذا بشكل كامل ومفصل وأن يقدموا نموذج قائمة معلومات الخاص بهذا الشأن كما هو موضح في 

 

 الخلفية ومعلومات عامة 

 

 والمفوضية  الدولية الحماية ومنظمة لإلنماء الفرنسية الوكالة بين مبادرة مشتركة  )CEPF(البيئية  األنظمة شراكة صندوقيمثل 

 المجتمع المحلي مؤسسات مشاركة ضمان الى ويهدف باألساس الدولي والبنك اليابان و وحكومة العالمي البيئة ومرفق األوروبية

 الحيوي. التنوع حماية في
 

المتوسط ثاني أكبر مناطق التنوع الحيوي الهامة في العالم وأكبر مناطق المناخ المتوسطي  األبيض البحر حوض منطقةتعتبر 

ل عملية البحر المتوسط من خالحوض الخمس في العالم. ولقد تم صياغة مكانة صندوق شراكة األنظمة البيئية في االستثمار في 

تشاركية شارك فيها المجتمع المدني والجهات المانحة وأصحاب المصلحة الحكوميين في جميع أنحاء المنطقة. وتم توثيق 

. ) MB31  –PDF( هنا( الناتجة عن هذا التعاون في الملف التشخيصي البيئي، وهي متاحة 2022-2017استراتيجية االستثمار )

ستثمار التي تحدد أنواع األنشطة ستراتيجية، مقسمة إلى أولويات اإلتتكون استراتيجية االستثمار هذه من سلسلة من التوجهات اال

 التي ستكون مؤهلة للحصول على تمويل الصندوق.

 

 األهلية للمتقدمين 
 

 على للحصول التقدم األفراد الى باإلضافة الخاصة والشركات والجامعات المحلية والمجموعات الحكومية غير المنظمات بإمكان

 طلب لتقديم المدني المجتمع منظمات مع ولكن من خالل العمل المنح على الحصول بطلبات التقدم األفراد ويستطيع .المنح هذه

 .بأنفسهم تقديمه عن عوضا   مشترك

 

 يجب أن يكون لدى المؤسسات حساب بنك خاص بها وأن تكون مفوضة للحصول على مساهمات خيرية بموجب قوانين الدولة.

 

 :تتأهل الشركات أو المؤسسات المملوكة من قبل الحكومة للحصول على دعم الصندوق فقط إذا أثبتت بأن الشركة أو المؤسسة

  

http://www.birdlife.org/cepf-med
http://www.birdlife.org/cepf-med
http://www.cepf.net/
https://www.cepf.net/resources/documents/mediterranean-basin-ecosystem-profile-2017
https://www.cepf.net/resources/documents/mediterranean-basin-ecosystem-profile-2017
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  تابعة للحكومةمستقلة قانونيا  عن الحكومة أو أي جهة  

 لها سلطة في التقدم والحصول على تمويل  

 ال يوجد لها أي حق في الحصانة السياسية 

 

 :لدعم األنشطة التالية يمكن استخدام المنحال 

 

  شراء األراضي، او إعادة توطين الناس بشكل غير طوعي أو أي نشاط يؤدي إلى التغيير ألي صفة فيزيائية تتعلق

 .بما في ذلك تلك الموارد الهامة للمجتمعات المحليةبالموارد الثقافية 

 .األنشطة التي تؤثر عكسا  على السكان األصليين أو ضمن المجتمعات التي ال تدعم بمجملها أنشطة المشروع  

 إزالة أو تغيير في أي صفة فيزيائية لملكية ثقافية )مواقع أثرية، أحفوريه، تاريخية، دينية، أو صفات طبيعية أخرى( .  

 

 .على موقعناجميع األنشطة المقترحة يجب أن تراعي جوانب السياسات الوقائية البيئية واالجتماعية الموضحة 

 

 األنشطة الُمؤِهلَة

 

 والمواقع الموضحة أدناه.  لفئات األنشطة مخصصة الدعوة هذه

 

 . في فلسطينأنشطة المشاريع ( و)حماية النباتات 4لن تقبل الطلبات إال للتوجه االستراتيجي رقم 

 

ويجب أن تثبت انها ذات آثر إيجابي على  حماية التنوع الحيوي كمكون رئيسي يجب على جميع المشاريع المقترحة أن تدعم

 حالة الحفاظ على التنوع الحيوي. 

 
. كما ان أوجه التآزر والتشارك مع تتسق مع المبادرات الوطنية أو االقليميه القائمةعند االقتضاء ، علي تقديم نماذج  شجع مقدمي الطلبات ،ن

شركاء المشروع الذين لهم ادوار واضحة مع ،  المنظمة القائدةمؤهله للتمويل، حيث تقدم أحدى المنظمات المقترح وتكون منظمات أخرى 

 .المعلوماتمبينه في نماذج قائمة 

 

داخل  إحتياجات حماية البيئةيجوز للمتقدمين المقيمين خارج البلدان المؤهلة تقديم مقترحات مشاريع ما دامت مخرجات المشاريع تركز على 

ة شراك المنظمات أو المجتمعات المحلية كشركاء في المشاريع وشرح كيفيه اشراك أصحاب المصلحنشجع المنظمات الدولية على إ. فلسطين

 .المحليين كجزء من تنفيذ المشاريع

 

 (: المحافظة على النباتات4التوجه االستراتيجي )

، مع وجود المجتمعات النباتية الفريدةأساس  للتنوع الحيوي في المقام األول علىحوض البحر األبيض المتوسط  منطقةتم تحديد 

، بما في النباتات المهددة باالنقراض تيجي على حمايةالتوجه االستراعدد كبير بشكل استثنائي من النباتات المتوطنة. يركز هذا 

 .البحر األبيض المتوسطحوض النباتات المتوطنة في  حالة حمايةتوزيع  بشأنذلك تحسين المعرفة 

 

نظمات المجتمع بفعالية من قبل م حمايتهاانه يمكن يعني النطاق المحدود ومتطلبات الموائل المحددة جدا لبعض النباتات المهددة 

األراضي المحلية.  اصحاب المدني المحلية العاملة في الميدان بموارد محدوده ، وغالبا بالشراكة مع مدراء المناطق المحمية أو

النباتية  المباشرة، وتهدف إلى تعزيز المعارف والمهارات الحمايةطار هذا التوجه االستراتيجي إجراءات إ ضمنستدعم المشاريع 

 .األراضي أصحاب و والعاملين في حماية البيئةللعلماء 

 

 يتطلع صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة إلى إيجاد مقترحات ضمن المحاور التالية: 

 ( 1( من خالل واحدة أو أكثر من أولويات االستثمار )الموضحة في الجدول 4تعالج التوجه االستراتيجي) 

 تنفيذ االنشطه داخل فلسطين. 

http://www.cepf.net/grants/Pages/safeguard_policies.aspx
http://www.cepf.net/grants/Pages/safeguard_policies.aspx
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  تركز أنشطة المقترح على المواقع أو أنواع النباتات التي تتطابق مع واحد أو أكثر من يجب أن

 هذه المعايير:

القائمة ( بحسب CRالمواقع التي تتواجد فيها أنواع نباتات مهددة باالنقراض بشكل حرج ) -

  IUCN ة الطبيعةالحمراء العالمية لالتحاد الدولي لحماي

 المواقع التي تتواجد فيها أنواع نباتات غير مدرجة في القائمة الحمراء العالمية ولكنها مهددة باالنقراض بشكل حرج -

) CR(  لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة. القائمة الحمراء العالمية معايير مستويات وبحسب 

 أنواع متوطنة مقيدة بموقع وحيد، وذلك يشمل: -

 فئات مصنفة تتواجد في موقع واحد فقط )وال توجد في أي موقع آخر في العالم(  -

 كيلومتر مربع 100مدى تواجدها ينحصر في مساحة أقل من   -

 كيلومتر مربع 10تحتل منطقة تقل مساحتها عن   -

 

 ستمنح األولوية للمشاريع التي:

 أنها تركز على نوع واحد أو عدة أنواع ذات أولوية أو تعالج ضرورة أساسية للحفاظ على النباتات. تثبت 

 .تثبت أنها ستؤدي إلى حدوث إجراءات مباشرة في الحفاظ على أنواع النباتات المهددة والمتوطنة 

 ة على النبات.تشمل مكون هام في بناء قدرات منفذي المشروع أو شركائهم المحليين في مجال المحافظ 

 .معالجة الحفاظ على المواقع الهامة للتنوع الحيوي والتي توجد فيها حاجة واضحة للتمويل وفرصة جيدة للنجاح بالمشروع 

 

 

ا  سيتم إعطاء األولوية لمقترحات المشاريع التي تركز على مناطق التنوع الحيوي الهامة المحددة في الملف التشخيصي البيئي نظر 

، فيجب للتنوع الحيوي خارج نطاق المنطقة الهامة حمايةلقيمة التنوع المعروفة عن الموقع. وفي حال كان من المقرر إجراء أعمال 

 ع/المواقع في نموذج قائمة المعلومات. إدراج إحداثيات الموق

 

كما يجب توضيح معلومات إضافية حول الموقع بشكل كامل في النموذج، مثل ملكية الموقع وإدارته، وفيما إذا كان منطقة محمية 

 أم ال، وإذا كان هنالك أي مجتمعات محلية تعيش فيه أو بالقرب منه، وفيما إذا كان هناك أي تهديدات.

 

، فيجب على (IUCN)في حال وجود نوع نباتي لم يقّيم بعد بحسب القائمة الحمراء العالمية لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة 

االتحاد الدولي  المتقدمين أن يذكروا بوضوح السبب الذي يجعل هذا النوع من النباتات بحاجة إلى اهتمام خاص، باستخدام معايير

ياته. وإذا تم اقتراح نوع متوطن مقيّد بموقع معين، فيجب على مقدم الطلب تبرير الحاجة إلى ( ومستوIUCNلحماية الطبيعة )

حمايته وفق ا للمعايير المذكورة أعاله. وقد يتضمن التبرير إشارة إلى األعمال السابقة التي أجريت لألنواع وذكر تفاصيل عن 

 .الموطن الذي تحدث فيه والتهديدات التي تواجهها

 

 ( وأولويات االستثمار4التوجه االستراتيجي ) :1جدول 

 

 أولويات االستثمار التوجه االستراتيجي

 

: تعزيز مشاركة المجتمع المدني 4

في دعم الحفاظ على النباتات المهددة 

باالنقراض بشكل حرج والمقيدة 

 بشكل كبير ضمن حدود صغيرة.

للحفاظ على النباتات ، وتعزيز : زيادة المعرفة والمهارات لدعم التقييم والتخطيط 4.1

 .ظهور جيل جديد من المهنيين الشباب في الحفاظ على النباتات

 .: دعم إدماج الحفاظ على النباتات في إدارة المناطق المحمية4.2

: دعم االبتكار في أعمال الحفاظ على أنواع النباتات المهمة، من خالل العمل مع 4.3

 .أصحاب األراضي ومديريها

 

 

 

 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1#categories
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 ( 4تفاصيل حول أولويات االستثمار ضمن التوجه االستراتيجي )
 

زيادة المعرفة والمهارات لدعم التقييم والتخطيط للحفاظ على النباتات، وتعزيز ظهور جيل جديد من :  4.1أولوية االستثمار 

 المهنيين الشباب في مجال الحفاظ على النباتات.

 

عمليه تحديد المناطق المهمة للنباتات، وتقييم حاله حفظ النباتات، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحمايتها،  أحد التحديات في مواصله

سيدعم صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة  هو العدد المحدود من األشخاص في المنطقة الذين لديهم المهارات النباتية الضرورية.

لمهارات النباتية العملية ، بما في ذلك المسح الميداني، والحماية في الموقع ، وفي بعض المشاريع التي لها عنصر قوي في تطوير ا

سيشمل ذلك العمل مع المؤسسات التعليمية التقليدية )اي الجامعات ومعاهد البحوث ، وما  الحاالت ، حماية النباتات خارج الموقع.

خرى التي يمكن ان تسهم في حماية النباتات ، بما في ذلك مدراء إلى ذلك( ، فضال عن العمل على تحسين مهارات المجموعات األ

 .المناطق المحمية وأعضاء الجمعيات التطوعية وأصحاب األراضي

 

 دعم دمج الحفاظ على النباتات في إدارة المناطق المحمية.:  4.2أولوية االستثمار 

 

)أو االفتقار إليها( ال تلبي  اإلدارةمية ولكنها ال تزال مهددة الن داخل المناطق المح باالنقراضكثيرا ما تتواجد النباتات المهددة 

احتياجات الحماية الخاصة بهذه النباتات. سيعمل المستفيدون من المنح في المنطقة مع مدراء المناطق المحمية لتحديد التهديدات 

 راض في خطط أداره المناطق المحمية.والحلول المحتملة ، وتشمل إجراءات محدده للحفاظ على النباتات المهددة باالنق
 

دعم اإلجراءات االبتكارية للحفاظ على المجتمعات المهمة من النباتات بالعمل مع أصحاب األراضي  4.3أولوية االستثمار 

 والمدراء.

 

المهددة باالنقراض تعيش في النسق الطبيعي خارج المناطق المحمية، ويحتمل ان تهددهم تغيرات في ممارسات ات العديد من النبات

استخدام األراضي. سيعمل المستفيدون من المنح في مع مستخدمي األراضي ومالكها للتعرف على التهديدات وتعزيز ممارسات 

 االداره المحسنة للمحافظة على النباتات النادرة. 

 

 ملية تقديم الطلبع

 يمكن تقديم الطلبات )نماذج قائمة المعلومات( باللغة العربية واإلنجليزية. 

 يمكنك تحميل نموذج قائمة المعلومات في لغتك المختارة:

 اللغة العربية 

 اللغة اإلنجليزية 

 

  PDF) لن يتم قبول ملفات (يجب تقديم الطلبات كمستند

  RIT@birdlife.org-MED-CEPFالتالي:  البريد اإللكترونيإرسال الطلبات قبل نهاية موعد التقديم على  يجب

 

 سيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد االستالم من قبل فريق التنفيذ اإلقليمي.

 

تيار . وستقوم لجنة المراجعة باخللتقديم أسابيع من تاريخ الموعد النهائي 8ثم تبدأ عملية مراجعة الطلبات وتستغرق حوالي 

. سيقوم فريق التنفيذ االقليمي بالتواصل مع كافة األقسام السابقة أقوى الطلبات التي تستوفي معايير األهلية المذكورة في 

 .المتقدمين بعد مراجعة مشاريعهم

 

سترفع الطلبات المقبولة إلى المرحلة الثانية وستتم دعوتهم لتقديم تفاصيل أكثر عن نموذج قائمة المعلومات الخاص بهم من 

خالل ميزانية وإطار منطقي مفصلين. وستحصل الطلبات المعتمدة النهائية على منحة صغيرة، مع اتفاق بين بيرداليف 

ي لصندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط، انترناشونال، بصفته فريق التنفيذ اإلقليم

 .ومؤسسة مقدم الطلب )"الممنوحة"(. وتقدم المنح بالدوالر األمريكي، وتكون اتفاقيات المنح باللغة اإلنجليزية
 

 

http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/cepf_loi_small_grant_template_arabic.docx
http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/cepf_loi_small_grant_template_english_0.docx
mailto:CEPF-MED-RIT@birdlife.org
https://www.cepf.net/resources/calls-proposals/mediterranean-basin-letter-inquiry-small-grant-template-english
https://www.cepf.net/resources/calls-proposals/mediterranean-basin-letter-inquiry-small-grant-template-arabic
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 وثائق مرجعية
 

وق شراكة األنظمة البيئية الهامة في منطقة حوض ننصح جميع مقدمي الطلبات بمراجعة استراتيجية االستثمار الخاصة بصند

 البحر األبيض المتوسط، والتي تحتوي على تفاصيل عن أنواع النشاطات التي يمولها الصندوق تبعا  لكل أولوية استثمار. 
 

 اإلنجليزية  باللغة :الملف التشخيصي البيئي)MB 31 –PDF ( 

 2.7 فرنسي ,عربي ,انجليزي ملخص فني: – الملف التشخيصي البيئي  –(PDF  Arabic, MB)4.6  –(PDF  English

5 MB) –(PDF  French, MB) 

  

  الرابطخريطة تفاعلية للمناطق الهامة من خالل هذا 
 

في مجموعة مشاريعه، لذا نوصي مقدمي الطلبات األخذ بعين  إلى إدماج الجندرية يسعى صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة

االعتبار القضايا الجندرية عند إعداد مقترحاتهم ومشاريعهم المعنية بالحفاظ على الطبيعة. وقد قام صندوق شراكة األنظمة البيئية 

يم مشاريع تراعي المسائل الهامة بإعداد مجموعة من المصادر التي يمكن أن تساعد المتقدمين في تصميم وتنفيذ وتقي

، وتسهيل فهم ما يتطلب الصندوق إدراجه في المقترح )itCEPF Gender Toolk مجموعة األدوات الجندريةك)  الجندرية

لمعرفة موقعنا اإللكتروني صفحة الجندرية في  . كما يرجى زيارة ) SheetCEPF Gender Fact ورقة حفائق الجندريةك)

 المزيد حول كيفية إدماج القضايا الجندرية والتعامل معها في المشاريع التي ندعمها. 
 

 

 المساعدة والموارد

 األهلية وكيفية التقديم 

  سياسات وقائية  

 12 نصيحة للحصول على تمويل لفكرة مشروعك 

 قاعدة بيانات مشاريع صندوق شراكة األنظمة البيئية 

 

 معلومات االتصال

 يرجى التواصل مع: بالطلبات،  التقدم األهلية قبل المشروع وشروط أفكار بمناقشة المتقدمين يقوم أن يفضل

 

  Sharif.Jbour@birdlife.org الجبور شريف :األوسط الشرقمسئول البرنامج بمنطقة 

 

صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط، يرجى التواصل العامة حول برنامج  لالستعالمات

 مع: 

  med-www.birdlife.org/cepf ، أو زيارةSalwa.Elhalawani@birdlife.orgسلوى الحلواني، مديرة المنح الصغيرة 
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