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 دعوة لتقديم مقترحات مشاريع

صندوق الماء لسبو   
0220 جنبرد – 2المرحلة   

Living Planet Morocco / WWF NA     المتعاقدة جهةال :  

   

 

 

 

 

 

 

 2222 جنبرد 28 :المقترحات تلقي باب فتح موعد

 2221 نايري 17المقترحات:  لتلقيموعد  آخر
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 مقدمة .1
الصندوق ) WWFحكومية غير ال العالمية منظمةلالشريك الرسمي في المغرب ل ،Living Planet Morocco تطلق

 في إطار مشروعنموذجية هذه الدعوة لتقديم مقترحات مشاريع  ،البيئةحماية في مجال  الرائدة (العالمي للطبيعة

Waman Sebou حوض سبو في المائية للموارد المتكاملة اإلدارة تعزيزهدف الرئيسي لهذا المشروع في ال. ويتمثل 

 النظمو البيولوجي التنوع على مستدامة غيرال وبنيتها التحتية للمياه تأثير اإلستعمال المفرط من الحد طريق عن

 .اإليكولوجية

 لسبو،اء لماالتي ستوجه في إطار صندوق  عواتمن الد لثانيةاالمرحلة  مشاريع هذه الدعوة إلى تقديم مقترحات هدفت

مبدأ تقوية و ،المائية األحواضخدمات النظم اإليكولوجية التي توفرها  تثمينالمتكامل لموارد المياه عن طريق  لتدبيردعم ال

إلى التدبير المستدام لموارد المياه على مستوى  اء لسبولماصندوق يهدف و .مستعمليهاو الخدمات التضامن بين مقدمي

 البيولوجيالتنوع و لمناطق الرطبةلموارد المائية واعلى ا ظاحفالويقوم على آلية تمويل مستدامة تمكن من  ،سبو حوض

 .اإلقتصادية والثقافيةوجتماعية اإل تنمية مجاالتهان وم

-IUCN) المتوسط األبيض البحر للتعاون IUCN ومركز MAVA، WWF مؤسسة قبل منمدعومة  دعوةال هذه

Med .)البيولوجي للتنوع التدبير المستدامو حمايةالبلمتعلق ا 4 المحور أساسي بشكلذا األخير ه سيدعم. 

 

 ذات األولوية ناطقالم .2

:التالية الترابية الجماعاتفي  دعوةالهذه المعنية ب ناطقتقع الم  

(رانفإإقليم ) زكيتيت جماعة -  

(رانفإإقليم ) جماعة ضاية عوا -  

(رانفإإقليم ) بن صميمجماعة  -  

(رانفإإقليم ) تكريكرةجماعة  -  

(رانفإإقليم ) جماعة تمحضيت  -  

(رانفإإقليم ) جماعة سيدي المخفي -  

(رانفإإقليم ) عين اللوحجماعة  -  

(رانفإإقليم ) واد إفرانجماعة  -  

(بولمانإقليم )كيكو  جماعة -  

(ميدلتإقليم )إتزر  جماعة -  

 

 المجاالت ذات األولوية .3

 تثمينة وحمايلو ،مستدامةزراعة لو ،والتربة المياه على لمحافظةلالدعوة إلى تقديم مقترحات مشاريع نموذجية تهدف هذه 

ه. ويجب ولوية المذكورة أعالذات األ ناطقتؤمن إمدادات المياه في الم الموارد الطبيعية التي يمكن أنو النظم االيكولوجية

:التالية حاورفي إطار أحد الممقترحة أن تندرج المشاريع النموذجية ال  

  والتربة للمياه المستدام ستخدامإلا: 1المحور 

  الجيدة المستدامة الزراعية الممارسات تعزيز: 2المحور 

 وإعادة تأهيلها الرطبة والمناطق المائية على المجاري الحفاظ: 3لمحور ا 

  البيولوجي للتنوع والتدبير المستدام الحماية: 4المحور 

  والثقافي الطبيعي التراث وتعزيز البيئية التربية :5المحور  

 

 تمويل المشاريع .4

المتعاقدة بالحق في  جهةوتحتفظ ال درهم)مليون(  1 000 000000في إطار هذه الدعوة  اإلجمالي المتاح تمويليبلغ ال

.عدم تخصيص جميع األموال المتاحة  

 .إختيارياالتمويل المشترك يعتبر و درهم 100 000000 هو مشروع كللتمويل  األقصى الحد
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 لن يمول ما يلي في إطار هذه الدعوة:

  ىالصغر القروضالمنح النقدية أو نظم. 

 المؤسسات التجارية. 

 السيارات(.مثل ) شراء أصول رئيسية 

 رحالت دراسية أو رحالت إلى الخارج. 

 رعاية األحداث الثقافية أو الرياضية التي ال تنطوي على فوائد إنمائية واضحة. 

 مرتبات الموظفين. 

  وقطع الغيار أو الصيانة الروتينية والمرافق،بما في ذلك تكاليف إيجار المكاتب  ة،اإلدار أوتكاليف التشغيل. 

  أعاله حاورالم يندرج ضمنال وأي مشروع. 

 

 المقترحة المشاريع مدة .5

(.الطارئة و الظروفأ القاهرة القوة حاالت فيإال ) شهًرا 12 عن للمشروع المقترح المدة الكاملة تزيد أال يجب  

 

 معايير التأهيل .6

بالمعايير التالية: روعشمال قترحمالمؤهلة لتقديم  جهاتيجب أن تفي ال  

  :حدى الجماعات الترابيةإلابعة ت تعاونية فيديرالية أو( أو جمعيات)أو مجموعة  جمعيةطبيعة حامل المشروع 

 السنوي العام الجمع محضر التالية: المستندات تقديم خالل من ذات صفة قانونية مثبتةو أعاله، المذكورة

 .المختصة اتالسلط لمسلم من طرفا اإليداع النهائي وصلو

  وأال تعمل كوسيط أو مقاول  ،المباشرةالدور في المشروع المقترح: مسؤولة مباشرة عن إعداد المشروع وإدارته

 .أو مكلف باإلنجاز

 أعاله المذكورةحاور الم مندرجة ضمن: األنشطة مجاالت. 

  :محاورال حدي إطار أف (األقل على واحد) مشروعتجربة ناجحة في إنجاز  مع قلسنوات على األ 3الخبرة 

 .أعاله المذكورة

 أعاله المذكورة الجماعات الترابية: الجغرافي النشاط مجال. 

. ح واحد في إطار هذه الدعوةقترمأكثر من بقدم توال يجوز لحامل المشروع أن ي  

 المختصة طاتالسل طرف من اكتابي اصرخيت المقترح المشروع توفييس أن يجب التمويل، يةاتفاق على التوقيع قبل

 إلى يؤدي قد امم سبول ندوق الماءص ممثلي مع بالتشاور للمشروع تعمقا أكثر راسةدلقيام با على حامل المشروع توجبيو

   .قترح األوليلما في تعديالت

.مجموعةعلى ال سؤولمن الضروري تعيين الم ،جمعياتالمجموعة من  رفط مشروع مقدم منقترح م في حالة  

 

 المقترحات تقديم .7

: ةتاليال الوثائق الطلبات من تتكونيجب أن   

 ؛)باللغة العربية أو الفرنسية( المطلوبة بالمعلومات معبأ نموذج مقترح المشروع 

 ؛مقترحال لتقديم المؤهلة جهةلل القانون األساسي 

 ؛)أو ما يعادله( السلطة المعنية من طرفالنهائي  الوصل 

 ؛محضر آخر جمع عام 

  (؛العنوانو الهاتف) تصالأعضاء المكتب ومعلومات اإلالئحة 

 السلطاتموافق عليه من طرف و جميع أعضاء المكتبطرف  من شروع موقعإثبات صحة الم حضرم 

 ؛ختصةمال

 (؛ذلك دعم من الشركاء )إن أمكن رسالة 

 جمعيات(.مجموعة  ة أوكاشرفي حالة ال ط)فق الشراكة اتفاقية 
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 ختياراإل واتطخ .8

: ختيار مقترحات المشاريع على النحو التاليإسيتم   

  تقديم المقترحات 1الخطوة : 

  ء لسبومااللجنة صندوق  رفطمن  مقترحاتال: مراجعة واعتماد 2الخطوة 

  الموافقة النهائية على المقترحات الناجحة 3الخطوة : 

  ع يراالمش يحاملمع  مختارةال اتحلمقترا تطوير :4الخطوة 

  مويلتتفاقيات الإ: توقيع 5الخطوة 

 

 تقديم المقترحات .9

1220ريناي 71 :مقترحات الكاملةال لتقديم النهائي الموعد    
 أزرومدينة  في إلفران الوطني منتزهدارة الإ التالي: العنوان على ومختوم مغلق ظرف في المقترحات ملفات تسليم يمكن 
 إلى (الليل منتصف حدود إلى) اإللكتروني البريد طريق عنسالها رإ أو( العمل ساعات في)

obelloulid@wwfna.org     و  fondseausebou@gmail.com 

 

تصال:إلا  

 د. أسامة بلوليد
المغرب 0الدار البيضاء0 شارع موالي يوسف0 281  

05.22.48.57.55   :1 الهاتف
06.61.32.88.50   :2 الهاتف

obelloulid@wwfna.org   البريد اإللكتروني: 
  


