دعوة لتقديم مقترحات مشاريع 2020

اليوم العالمي لألراضي الرطبة في البحر األبيض
المتوسط 2021
للمبادرات المحلية في ال  27دولة متوسطية
األعضاء في اتفاقية رامسار المتعلقة باألراضي الرطبة
الموعد النهائي 10 :نوفمبر 2020

هذه الدعوة بتنسيق من:

بدعم مالي من:

ودعم تقني من:
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سياق الدعوة لتقديم مقترحات مشاريع
 -1المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي ()OFB
إن المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي هو مؤسسة حكومية ذات طابع إداري ،تم إنشاؤها بموجب القانون عدد  877المؤرخ في  8أغسطس 2016
الستعادة التنوع البيولوجي والطبيعة والمناظر الطبيعية ،وينظمها المرسوم رقم  1842-2016المؤرخ في  26ديسمبر  2016المتعلق بالوكالة
الفرنسية للتنوع البيولوجي.
تدعم الوكالة تنفيذ السياسات العامة حول رفع مستوى المعرفة بالتنوع البيولوجي البري والمائي والبحري ،وأهمية إدارته بشكل مستدام وحمايته
واستعادته.
وتخضع الوكالة لرقابة الوزارة المكلفة بالبيئة ،و تدعم الجهات الفاعلة الحكومية وتعمل أيضًا في شراكة وثيقة مع األطراف الفاعلة االجتماعية
واالقتصادية .كما يكمن دورها في التواصل مع عامة الناس وتعبئة المواطنين حول اإلجراءات الخاصة بالتنوع البيولوجي.

 -2مبادرة MedWet
إن  MedWetهي شبكة حكومية دولية إقليمية تعمل في إطار اتفاقية  ،Ramsarوتشمل أيضا مجموعة من الجهات الفاعلة
الرئيسية األخرى .وهي مكرسة لتعزيز ودعم السياسات واإلجراءات الميدانية متعددة األطراف الرامية إلى حفظ األراضي الرطبة
المتوسطية واستعادتها واستخدامها بشكل مستدام.
وتشجع  MedWetالحكومات وتوفر لها الدعم من أجل اعتماد سياسات وتنفيذ إجراءات ميدانية بغية الحفاظ على األراضي الرطبة
المتوسطية واالستخدام المستدام لها .فهي تسعى دائما ً لخلق سبل التآزر مع مجموعة واسعة من الشركاء الدوليين ،سواء الحكوميين أو
غير الحكوميين.
ويتمثل هدف  MedWetالرئيسي في المساهمة في تحقيق الغايات الرئيسية من أهداف التنمية المستدامة للفترة  2030-2016في
منطقة حوض البحر األبيض المتوسط ،من خالل التنفيذ الفعال للخطط االستراتيجية التفاقية  Ramsarبشأن األراضي الرطبة.

 -3نبذة عن اليوم العالمي لألراضي الرطبة
يُحتفل في الثاني من فبراير من كل عام باليوم العالمي لألراضي الرطبة وذلك من أجل رفع مستوى الوعي بأهمية هذه النظم
االيكولوجية .ويوافق هذا التاريخ اعتماد اتفاقية  Ramsarالتي ُوقعت في  2فبراير  1971في مدينة رامسار اإليرانية .وخالل هذه
الفترةُ ،تنظم العديد من الفعاليات حول العالم ( 1425فعالية ُنظمت في .)2019
وأراض خث ومروج رطبة وبحيرات وغيرها من المساحات التي تربط بين اليابسة
تتميز األراضي الرطبة بتعدد أشكالها من أهوار
ٍ
ُ
والماء .وتحتوي هذه النظم االيكولوجية على تنوع بيولوجي استثنائي ،وتعد موطنا هاما لكثير من أنواع النباتات والحيوانات .كما تقوم
بعدة وظائف حيوية مثل توفير المياه وترشيحها وتحسين جودتها والوقاية من الفيضانات والعواصف ،إلخ.
ورغم ما يحظى به من اهتمام خاص ،إال أن هذا التراث الطبيعي يتعرض لمخاطر جمّة تتهدده ،تتمثل أساسا في األنشطة البشرية
والتغيّرات المناخية العالمية .ومن هذا المنطلق ،فان الحفاظ على األراضي الرطبة يُعد أحد أهم التحديات البيئية واالقتصادية
واالجتماعية التي تواجهنا اليوم.
 -4دعوة لتقديم مقترحات مشاريع لسنة 2021
في اطار التحضير لليوم العالمي لألراضي الرطبة لسنة ُ ،2021تعيد  MedWetمجددا إطالق دعوة للتقدم بمقترحات مشاريع من
أجل دعم االطراف الفاعلة ماليا إلنجاز أنشطة تخليدا لهذا الحدث الهام.
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وستم ّكن هذه الدعوة من اختيار أربعة وعشرون مشرو ًعا صغيرا ليتمتع بمنحة بحدود  250أورو للمشروع الواحد ،كمساعدة مالية
بسيطة لتشجيع الفعاليات الرامية إلى زيادة الوعي والمعرفة بأهمية األراضي الرطبة.
لقد اعتادت اتفاقية رامسار ،منذ عام  ،1998تحديد موضوع سنوي لليوم العالمي لألراضي الرطبة ،إضافة الى توفيرها مجموعة من
المواد بأكثر من لغة لفائدة منظمي الفعاليات مثل الملصقات والنشرات والعروض واإلنفوغرافيك وغيرها .ولقد اختارت االتفاقية
"األراضي الرطبة والماء " كموضوع للسنة المقبلة .2021
 -5أهداف الدعوة للتقدم بمقترحات مشاريع
•
•
•
•

تنظيم فعاليات أو إنتاج مواد توعوية وتثقيفية بشأن األراضي الرطبة في منطقة البحر األبيض المتوسط
التوعية بأهمية الحفاظ على األراضي الرطبة في المنطقة.
تشجيع الجهات الفاعلة على المشاركة في حدث ذو أهمية دولية كاليوم العالمي لألراضي الرطبة.
انشاء شبكة من المبادرات الحاملة لهذه القيم في البحر األبيض المتوسط.

 -6تصنيف الفعاليات/المواد التوعوية والتثقيفية
يمثل اليوم العالمي لألراضي الرطبة فرصة مميزة للجمع بين مستخدمي األراضي الرطبة والتواصل معهم حول هذه البيئات وأهميتها
في البحر األبيض المتوسط.
نولي اهتماما خاصا ب:
• الفعاليات/المواد المميزة ذات الهدف التربوي والتي تستهدف بصفة خاصة فئة الشباب (الذين ال تتجاوز أعمارهم  25عامًا)
• المواد التي يمكن إعادة استخدامها في محافل أخرى
• األدوات المعدة للنشر الرقمي في سياق جائحة كورونا
وفيما يلي قائمة ببعض الفعاليات/المواد الممكن تمويلها .ينبغي اإلشارة إلى أن هذه القائمة غير كاملة وقد تشمل أمثلة أخرى لم يتم
ذكرها هنا:
• أنشطة ثقافية
• ورشة عمل
• مؤتمر حواري
• معرض تقني/للصور
• نقطة مراقبة (مثال :للتعرف على حيوانات األراضي الرطبة ونباتاتها ونظمها االيكولوجية)
• عرض لألفالم/للفيديو
• مشروع تربوي تثقيفي
• خرجة إلى الطبيعة
• ورش عمل تجمع المختصين والسكان المحليين
• أخرى
تتعهد الجهة مقدمة الطلب بالتخلي مجانا عن حق نسخ ونشر جميع الوثائق المنتجة في إطار هذه الدعوة لتقديم المقترحات .وفي أعقاب
استخدام التمويل المخصص ،سيكون إرسال تقرير عن الفعالية (نسبة الحضور ،عدد المواد الموزعة )...إلى مبادرة  MedWetمحل
ترحيب كبير.
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-7عملية االختيار
فحص الملفات
• ستقوم أمانة  MedWetأوال بفحص الملفات المقدمة من حيث أهميتها واستيفائها للشروط قبل تقديمها إلى لجنة التحكيم.
• ستجتمع اللجنة المعنية باالختيار في ديسمبر  2020الختيار المشاريع التي ستستفيد من المساعدة المالية.
ال يمكن ألي منظمة تقديم أكثر من مقترح مشروع.
معايير االختيار
• أن ّ
يتنزل في إطار اليوم العالمي لألراضي الرطبة
والهدف من ذلك هو تعزيز أنشطة االتصال والتعليم والتوعية بأهمية األراضي الرطبة لدى جمهور متنوّ ع مع التركيز بقوّ ة على الفئات الشابة،
ويكون ذلك خالل فترة االحتفال باليوم العالمي لألراضي الرطبة وعلى مدار العام.
• تثمين الموضوع السنوي” األراضي الرطبة والماء“
يظل موضوع النشاط المزمع تنظيمه اختياريا ،ولكنه قد يمثل أيضا عامال مساعدا في اختيار الملف.
الممول
• نوع اإلنفاق
ّ
يمكن لهذه المساعدة المالية أن تموّ ل ،كليا أو جزئيا ،األنشطة أو المواد المنتجة .وفي المقابل ،فإن التمويل لن يغطي تكاليف رواتب
القائمين على هذه األنشطة.
•الترويج لليوم العالمي لألراضي الرطبة
يجب أن تظهر عبارة "اليوم العالمي لألراضي الرطبة" على المواد المنتجة وخالل الفعاليات الممّولة.
تلتزم الجهة بقيامها بنشاط اتصال يتمثل في إبالغ الجمهور المستهدف والتواصل معه حول الفعالية/المواد المنتجة .كما يمكنها االعتماد
على أمانة  MedWetلتعزيز هوية اتفاقية رامسار في اتصاالتها (ستكون هناك مواد أنتجتها إتفاقية رامسار متوفرة للجميع على موقع
اليوم العالمي لألراضي الرطبة).
الجدول الزمني
•  :2020/09/15إطالق الدعوة للتقدم بمقترحات مشاريع
•  2020/11/10على الساعة السادسة مسا ًء :غلق باب الترشحات
• قبل  :2020/12/15اجتماع الجنة المعنية باالختيار
•  :2021/01/04اإلعالن عن التمويالت المقدمة
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Fiche A – Informations porteur de projet(s)
Tout candidat souhaitant déposer un ou plusieurs dossier(s) de candidature, dans le cadre de l’appel à
projets (AAP) est invité à envoyer sous format dématérialisé, son dossier :
• Au secrétariat MedWet / contact : perroud@medwet.org- tel : +33 (0) 4 90 97 06 78
• Au point focal national et point focal communication de son pays.
Préalablement au dépôt d’un dossier de candidature, chaque porteur de projet est invité à contacter le
Secrétariat MedWet pour tout renseignement relatif au montage et à la soumission d’un dossier de
candidature.

La structure
Pays :
Nom / raison sociale complet :
Signe (acronyme) :
Forme juridique :
Numéro d’identification juridique :
Activités principales exercées et déclarées :

Adresse postale :
Code postal :
ville :
Téléphone :
Courriel :
Représentant légal de la structure :
Nombre de salariés :

site internet :
équivalent temps plein :

Contact technique pour le projet
Responsable du projet :
Téléphone fixe :
Courriel :

Téléphone portable :

Autres personnes pouvant intervenir dans le projet :
Nom :
Fonction :
Nom :
Fonction :

email :
email :
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Fiche B – Présentation du projet JMZH

Titre de l’animation / outil :

Descriptif :

Public ciblé :
Nombre envisagé de personnes touchées :
Partenaires techniques du projet :

Coût global du projet :
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Fiche C – Autorisation de cession de droit

Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………………., représentant légal de
………………………………………………………., agissant en qualité de …………………………………………………………………
Domicilié ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autorise la cession de reproduction et de mise à disposition à titre gratuit des documents produits
dans le cadre du présent appel à projet (document joint à remplir).

Fait à………………………………………….., le……………………………………………….

Signature

Fiche D – Coordonnées bancaires
Les candidats joindront à ce dossier leurs coordonnées bancaires afin que le secrétariat MedWet
puisse procéder au virement du coup de pouce financier.
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