
 
 

 
 

 

ي 
 بمنطقة شمال إف��ق�ا برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدىن

(PPI-OSCAN 3) 
---- 

  ضوابط إعالن طلب المشار�ــــع
---- 

 

 تقد�م برنامج 
يتو� مركز التعاون للمتوسط لإلتحاد الدو�ي لصون الطب�عة ومقرە مالقا ب�سبان�ا مسؤول�ة تنف�ذ المرحلة 

ي �شمال إف��ق�ا 
بتم��ل  PPI OSCAN 3الثالثة من برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدىن

 . نج ترستمؤسسة س�ج��د راوز� من الصندوق الفر��ي للبيئة العالم�ة ومؤسسة مافا و 
ي 

نامج إ� تع��ز قدرات منظمات المجتمع المدىن شمال إف��ق�ا بح�ث تكون قادرة ع� �يهدف هذا ال��
ي الحفاظ ع� البيئة العالم�ة، والمساهمة 

المدى القص�ي من تط��ر مبادرات م�دان�ة ملموسة �ساهم �ن
ات�ج�ات والس�اسات الوطن�ة ف�ما ي ي تنف�ذ االس��

ي ع� المدى المتوسط �ن تعلق بالتن�ع البيولو��
ي البلدان المعن�ة

 . ومكافحة تغ�ي المناخ �ن
ي مرحلته الثالثة إ�ي تحقيق األهداف الخصوص�ة األر�عة التال�ة

نامج �ن  : �س� ال��
ي بالجزائر وليب�ا  .1

التنف�ذ واإلدارة الفعالة لمشار�ــــع الحفظ من قبل منظمات المجتمع المدىن
 والمغرب وتو�س  ؛

ن ال�فاءة وا .2 ي قدرتها تحسني
ي �ن

الستدامة التقن�ة والتنظ�م�ة والمؤسس�ة لمنظمات المجتمع المدىن
 ع� تنف�ذ المشار�ــــع الم�دان�ة ؛

، ومواصلة الحوار والتنسيق مع  .3 ي
ن منظمات المجتمع المدىن تع��ز التبادل والتواصل بني

 الحكومات ؛
 . إصدار وتقاسم النتائج المحققة .4

 

ي الجزائر وليب�ا 
نامج �ن  : والمغرب وتو�سس�مول ال��

ي الناشئة باعتمادات مال�ة  25حوا�ي 
احها من طرف منظمات المجتمع المدىن وعا بيئ�ا يتم اق�� م��

ن   اوح بني وع .  000 30و  000 10ت��  أورو ل�ل م��

 
I.  للدعمالمقاي�س المعتمدة لتحد�د أهل�ة المشار�ــــع 

. I 1  :أهل�ة أصحاب المشار�ــــع 
ي �ستهدف التم��الت باألساس منظمات 

ي بالجزائر وليب�ا والمغرب وتو�س والعاملة �ن
المجتمع المدىن

ي ذلك المنظمات غ�ي الحكوم�ة، الجمع�ات المهن�ة الفالح�ة، الجمع�ات النسائ�ة، 
، بما �ن ي المجال البيئئ

ي �مكنها إنجاز أ�شطة م�دان�ة.   الجمع�ات الشباب�ة وجامعاتها و المنظمات المحل�ة الئ�

شحات مفت�ح إ�:    باب ال��

 



 
 

 
 

 

ي تم إشهارها  •
ي "الناشئة" الئ�

ي  2015د�سم��  31 انطالقا منمنظمات المجتمع المدىن
و/أو الئ�

ة.  25000لم تتل�� دعم ما�ي يتجاوز  ي السنوات الثالث األخ�ي
 يورو �ن

ي الجمع�ات المنتفعة بالدعم : 
وط الواجب توفرها �ن  ال��

ي تؤهلها للحصول ع�   • ف بها لدى المؤسسات الحكوم�ة المعن�ة والئ� التمتع بصفة قانون�ة مع��
 اعتمادات مال�ة. 

القدرة ع� تقد�م الوثائق المال�ة والتحد�د المفصل للتم��الت السابقة المتحصل عليها  •
ي تم��لها. 

 والجهات المساهمة �ن

احاتها استشارات محاسب؛ • ي اق��
 بأن تدرج �ن

إشهارها و/ أو تقد�م محا�ن /ع� توف�ي إثباتات لأل�شطة المنجزة فعل�ا منذ إحداثها القدرة •
 وتقار�ر جلسات الجمع�ة العموم�ة. 

ي   • ي المجاالت المستهدفة بالتم��ل (المحافظة ع� التن�ع البيولو��
التمتع بقدرات وكفاءات �ن

ات المناخ  . )�ةو�دارة الموارد الطب�ع�ة والتقل�ص من انعكاسات التغ�ي

. I 2  : محاور المشار�ــــع المؤهلة لالنتفاع بالدعم 

ي و االستخدام المستدام للموارد  تتمحور المشار�ــــع المؤهلة للتم��ل حول المحافظة ع� التن�ع البيولو��
ن األوضاع ات المناخ�ة، بالتناغم مع تحسني المع�ش�ة  الطب�ع�ة والتقل�ص من انعكاسات التغ�ي

 للمجتمعات المحل�ة. 

ن (و�تم   ) كحد أق�، حسب المحاور التال�ة: 2تنف�ذ المشار�ــــع ع� امتداد سنتني
 

 المواضيع الفرع�ة المواضيع المؤهلة 

الحفاظ ع� األنواع والنظم 
ي ذات التن�ع 

البيئ�ة واألرا�ن
ي الرائع  البيولو��

 

إدارة واستعادة النظم اإل�كولوج�ة والموائل (الغابات واألنظمة المائ�ة القار�ة  -
ي الرطبة والنظم اإل�كولوج�ة البح��ة والساحل�ة والنظم اإل�كولوج�ة 

واألرا�ن
ةللواحات والبيئات الصحراو�ة والبيئات الجبل�ة واألنظمة الزراع�ة  ن  )المتم�ي

ي  -
ات�ج�ات الوطن�ة للحفاظ حفظ األنواع المهددة والمساهمة �ن تنف�ذ اإلس��

 ع� األنواع المهددة
�ة - وع باألح�اء ال��  محار�ة الص�د الجائر واالتجار غ�ي الم��
 محار�ة األنواع الغاز�ة -
�ة أو الساحل�ة أو البح��ة - كة للمناطق المحم�ة ال��  اإلدارة المش��

تقدير فوائد الحفظ وسبل الع�ش 
  المستدامة

ي الحفاظ ع� التن�ع  التقي�م االقتصادي -
ي �ساهم �ن للممارسات التقل�د�ة الئ�

ي ونوع�ة النظم البيئ�ة  البيولو��
ي ضوا�ي المناطق المحم�ة / دعم التعاون�ات -

 دعم األ�شطة المدرة للدخل �ن
ي وتع��زە -  تول�د المنافع للسكان من خالل إجراءات حفظ التن�ع البيولو��
 الحرج�ة غ�ي الخشب�ةه�كلة و�صدار الشهادات لقطاعات المنتجات  -
ن من أجل االستخدام الرش�د والمستدام لألنواع والو�ي  - مرافقة السكان المحليني

ي   البيئئ



 
 

 
 

ي 
ن �شكل خاص ع� المناطق الساحل�ة والبح��ة واألرا�ن ك�ي ف�ما يتعلق بالنظم اإل�كولوج�ة، سيتم ال��

داخل أو ع� حافة منطقة محم�ة أو الرطبة. باإلضافة إ� ذلك، سيتم إعطاء األول��ة للمشار�ــــع الواقعة 
 منطقة محددة رسمً�ا ذات ق�مة بيئ�ة عال�ة. 

ا ، �جب أن تدمج جميع المشار�ــــع مفهوم الحلول المستندة إ� الطب�عة ( ً  Nature Basedأخ�ي
Solutions ف الحلول المستندة إ� الطب�عة بأنها إجراءات وج لها. ُتعرَّ ي س�� ي إجراءات الحفظ الئ�

) �ن
النظم اإل�كولوج�ة الطب�ع�ة أو المعدلة و�دارتها ع� نحو مستدام واستعادتها من أجل مواجهة  لحما�ة

ة بط��قة فعالة وقابلة للتك�ف، مع ضمان رفاە اإل�سان والمنافع االقتصاد�ة  التحد�ات المجتمع�ة مبا��
ن أمور أخرى، ت . �شمل التحد�ات أو القضا�ا المجتمع�ة، من بني ي ن الصحة واألمن للتن�ع البيولو�� حسني

ي و�مدادات الم�اە والتنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة ومخاطر ال�وارث وتغ�ي المناخ. 
 الغذاىئ

ي ثالثة أنواع من اإلجراءات:  NBS لخصتت
 �ن

ي حالة بيئ�ة ج�دة.  الحفاظ• 
 ع� النظم البيئ�ة الوظ�ف�ة �ن

ن •  �ة. إدارة النظم اإل�كولوج�ة من أجل االستخدام المستدام  تحسني  لأل�شطة الب��

 النظم اإل�كولوج�ة المتدهورة أو خلق النظم اإل�كولوج�ة.  استعادة• 

 : للم��د من المعلومات

En.pdf-020-https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020 

 

ي �سهر ع� األ�شطة التال�ة:   سيتم تفض�ل المشار�ــــع الئ�

ي أ�شطة م�دان�ة تنف�ذ  • مشاركة فعالة للسكان ، �قوم ع� ضمان �شار�ي فع�ي و شاملتتو�ن تم��
ن خصوصا منهم النساء والشباب. سيتم تفض�ل المنظمات غ�ي الحكوم�ة المتواجدة  المعنيني

ي تلك 
تها �ن بمواقع المشار�ــــع. أما المنظمات الموجودة خارج منطقة التدخل فعليها أن تحدد خ��

ي الم�دان. 
 المنطقة ودور موظفيها �ن

ي والتك�ف األ�شطة المدرة للدخل  • المتعلقة بالتنم�ة المستدامة للموارد الطب�ع�ة والتن�ع البيولو��
ي لها عالقة بالقطاع الخاص. مع تغ�ي    المناخ، الس�ما تلك الئ�

ي و�مكان�ات تط��ر واضحة وأثر  مبتكرأ�شطة ذات طابع  •
 ملموس. اجتما�ي و�يئئ

حة من النساء.  احات المق��  يتم �شجيع االق��

. I 3  :المشار�ــــع غ�ي المؤهلة للتم��ل 

نامج:   ال �مول ال��

وع للتنم�ة و / أو المشار�ــــع المعتمدة مشار�ــــع دعم القدرات أو البحث العل�ي غ�ي  • المرتبطة بم��
 أساسا ع� مكونات تقت� ع� تنظ�م ملتق�ات أو دورات تك��ن�ة. 

 األ�شطة المتكررة أو التكال�ف الخاصة بالعمل الدوري والعادي للمؤسسات.   •

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-En.pdf


 
 

 
 

ي  •
ا�ة مع المؤسسات المختصة �ن ي إطار ��

ي ال يتم تنف�ذها �ن   المجال. أ�شطة التم��الت الصغرى والئ�

 الحمالت التوع��ة الوطن�ة غ�ي المرتبطة بالمحافظة الم�دان�ة ع� الموارد الطب�ع�ة.  •

ي ل�س لها  • المشار�ــــع  المرتكزة ع� الزراعة ومشار�ــــع التنم�ة الزراع�ة (فالحة وت���ة األسماك) والئ�
ي النادر و/ أو المهدد.   أثر مبا�� ومؤكد وملموس ع� التن�ع البيولو��

ي ل�س لها تأث�ي موثق مشار�ــــع  • إعادة التشج�ي (زراعة األشجار الغ��بة و / أو األشجار المثمرة) الئ�
ي النادر و / أو المهّدد ؛  وهام ع� التن�ع البيولو��

ي محدد  • ة بتن�ع بيولو�� ي ال ترتبط بصفة مبا�� مشار�ــــع التنم�ة ال��ف�ة أو مكافحة االنجراف والئ�
 ه الحقا. ونادر أو بخزن ال���ون قصد استخدام

 
II.  :طرق تم��ل المشار�ــــع 

 

ن   اوح بني وع لفائدة الجمع�ات  000 30و  000 10تمول المشار�ــــع باعتمادات ت�� أورو ل�ل م��
وع كحد أق�.   % 90تغ�ي  هذە االعتمادات    الناشئة  من التكلفة اإلجمال�ة للم��

ي تتجاوز االعتمادات المطل��
ــع الئ� ي المشار�ــ

أورو  000 30ة ضمنها مبلغ وعل�ه، فإنه ال يتم النظر �ن
ي  تم��لها عن 

ي تقل �سبة المساهمة �ن
من التكلفة اإلجمال�ة  % 10بالنسبة للجمع�ات الناشئة و الئ�

وع.   للم��
 

وع من  مساهمات مال�ة فعل�ة أو من مساهمات و�مكن أن تتأى� مساهمات الجمع�ة لتم��ل الم��
ي �شمل ح�ً�ا 50�جب أال تتجاوز   العين�ةالمساهمات  .عين�ة ك والئ� ٪ من إجما�ي التم��ل المش��

وع  ن للم�� ن المخصصني  .وقت الموظفني

ي التم��ل خالل تقد�م الملف التفص��ي 
كاؤها �ن ن إرفاق ما �ف�د بمساهمة الجمع�ة المعن�ة أو �� و�تعني

ي تقدم   وع. و�تم احتساب الخدمات المقدمة من الجمع�ة نفسها (والئ� ي التم��ل) للم��
كمساهمة �ن

انيتها خالل السنوات السابقة.  ن  بط��قة تضمن التناغم مع م�ي

نامج تفض�ل  ي من طرف المشار�ــــع الجد�دةو�تو� ال��
. وعل�ه، فإن الجمع�ات المتحصلة ع� دعم جزىئ

نامج للحصول ع� تم��ل  ي هذا ال��
ي المشاركة �ن

وع وترغب �ن ه�ا�ل أخرى (وطن�ة أو دول�ة) إلنجاز م��
وع المعروض وقبوله �مكن توف�ي دعم ال يتجاوز  نامج الحا�ي بعد دراسة الم�� ، فإن ال��  000 10تكم��ي

 أورو كحد أق�. 

نامج، علما بأنه ال �مكن �مكن  ي إطار هذا ال��
ن  كحد أق� �ن ن اثنني وعني ل�ل منظمة إعداد وتقد�م م��

وع واحد ل�ل جمع�ة.   تم��ل أ��� من م��
 
 

III.  :معاي�ي انتقاء المشار�ــــع 
 

نامج وانتقاء  �عت�� مركز التعاون للمتوسط التابع لإلتحاد الدو�ي لصون الطب�عة مسئوال عن تنف�ذ ال��
ي ستح�ن بالتم��ل. المشار�ــــع ا  لئ�

 



 
 

 
 

III .1  :معاي�ي رفض المشار�ــــع 
نامج (أنظر الجدول ضمن الفقرة  •  )I-2عدم أهل�ة المحاور واأل�شطة وعدم تناغمها مع أهداف ال��
 أورو  25 000أو إثبات الحصول ع� دعم ما�ي أل��� من  2015د�سم��  31إ�شاء الجمع�ة قبل  •

 خالل السنوات الثالث الماض�ة 
 IIبالفقرة اعتمادات المنحة المطل��ة تفوق السقف المشار إل�ه  •
ي التم��ل تقل عن  •

وع % 10�سبة المساهمة �ن ي الم��
 أو أنه لم يتم إثبات المساهمات �ن

وع (المرحلة االو� من االنتقاء) أو عدم  • اإلستالم خارج اآلجال أو المنقوص للملف المقتضب للم��
وع (المرحلة الثان�ة من االنتقاء)استكمال الوثائق والب�انات   المطل��ة ضمن الملف التفص��ي للم��

عدم القدرة ع� توف�ي المستندات القانون�ة والوثائق المال�ة بخصوص التم��الت السابقة  •
ي تم��لها. 

 المتحصل عليها والجهات المساهمة �ن
 

III .2  :معاي�ي االخت�ار 
 

 تعتمد العنا� التال�ة:  يتم اخت�ار المشار�ــــع حسب جملة من المقاي�س
 

وع •  الجدوى الفن�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة للم��
وع • ات المرتقبة للم��  واقع�ة النتائج والتأث�ي
ي التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة المحل�ة •

وع �ن  مساهمة الم��
ي واإلدارة المستدامة للموارد الطب�ع�ة، ال  • ي التأث�ي المتوقع من ح�ث حفظ التن�ع البيولو��

س�ما �ن
 مواجهة تغ�ي المناخ. 

وع •  �سبة اإلبتكار بالم��
وع و�نجاز مشار�ــــع مماثلة بمواقع أخرى •  إمكان�ة توسيع نطاق الم��
اك المجتمعات المحل�ة (خاصة النساء  • وع من الناح�ة االقتصاد�ة والثقاف�ة: إ�� مقبول�ة الم��

وع  والشباب) ودعم السلطات والمؤسسات الوطن�ة والمحل�ة للم��
ي س�اق الس�اسات الوطن�ة. تك •

وع المعروضة �ن  امل توجهات الم��
وع • وع ومالئمته مع متطلبات تنف�ذ الم�� ي للم��

 اإلطار التنظ��ي والمؤسساى�
وع (ال�فاءة الفن�ة و/ أو كفاءة إدارة  المشار�ــــع) •  جودة ف��ق الم��
 استدامة األ�شطة المزمع تنف�ذها، ع� إثر انتهاء مدة التم��ل •

 

IV.   االخت�ار إجراءات : 
وع.  ي مرحلة أو� انطالقا من النموذج المقتضب لبطاقة  للم��

 يتم االخت�ار األو�ي للمشار�ــــع �ن

 : ن  و�تم اخت�ار المشار�ــــع ع� مرحلتني

وع  المرحلة األو�: انتقاء أو�ي باعتماد النموذج المقتضب للم��

وع  .1 المقتضب. و�عتمد يتم ضمن كل بلد منتفع إجراء انتقاء المشار�ــــع باعتماد نموذج الم��
وع من الناح�ة اإلدار�ة والفن�ة (أهل�ة المنظمة صاحبة  االخت�ار ع� مقاي�س مدى استجابة الم��

ها).  وع وغ�ي وع، جد�ة التم��الت التكم�ل�ة، مجال الم��  الم��

ي وتقي�مها من طرف هيئة إقل�م�ة من أجل  .2 يتم تجميع المشار�ــــع المنتقاة ع� المستوى الوطئن
 أفضل النماذج المقتضبة للمشار�ــــع.  اإلبقاء ع�



 
 

 
 

وع. و�تم  .3 ي تم قبول مشار�عها بصفة أول�ة إ� تقد�م ملف مفصل للم�� يتم دعوة المنظمات الئ�
تنظ�م يوم تأه��ي خالل المرحلة الثان�ة من اإلنتقاء بكل بلد منتفع من أجل مساعدة المنظمات 

ي إعداد ملفاتها المفصلة. 
 المعن�ة �ن

 

ي و�تم إعالم المنظم
ي أجل شهر ونصف من انقضاء المدة المحددة لقبول النماذج المقتضبة، �ن

ات �ن
وع.  وعها بصفة أول�ة ودعوتها إ� إعداد ملف مفصل للم��  حالة قبول م��

 

 المرحلة الثان�ة: اخت�ار المشار�ــــع باعتماد الملفات التفص�ل�ة

وع (باعتماد النموذج  .1 نامج) تتو� المنظمات إعداد الملف المفصل للم�� المعد من طرف ال��
 إضافة إ� الوثائق اإلدار�ة المرفقة. 

يتم تجميع كل الملفات التفص�ل�ة من طرف مركز التعاون للمتوسط الذي يتو� تقي�م المشار�ــــع  .2
 وتوجيهها إ� هيئة إقل�م�ة لالخت�ار . 

ي تتو� تحد�د  .3 ي للمشار�ــــع خالل اجتماع الهيئة اإلقل�م�ة الئ�
أفضل المشار�ــــع يتم التقي�م النهاىئ

 . ي تم اخت�ارها ع� المستوى اإلقل��ي  الئ�

، ع�� مراسالت فرد�ة  ي
شحة بنتائج التقي�م النهاىئ يتو� مركز التعاون للمتوسط إعالم ممثل كل منظمة م��

ي هذا الغرض. 
 موجهة �ن

 

V.  :ك�ف يتم إرسال الملف 
 إرسال النماذج المقتضبة للمشار�ــــع (المرحلة األو�)

ي حدود 
شحة �ن ي الم��

ن استكمال النموذج المقتضب من طرف منظمات المجتمع المدىن  4إ�  3يتعني
نامج ع� العنوان  ه�مكن تحم�ل الذي صفحات باعتماد النموذج المقتضب : بموقع واب ال��  التا�ي

 : بالع���ة
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2022/fiche_resume_ppioscan_3_en_arabe.do
cx 
  

 : بالفر�س�ة
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2022/fiche_resume_ppi-
oscan_3_en_francais.docx 
 

 
 و�مكن تعبئة النموذج  باعتماد اللغة الع���ة أو الفر�س�ة. 

 
ي إرسال النماذج المقتضبة كاملة الب�انات لمركز التعاون 

ن ع� منظمات المجتمع المدىن يتعني
ي التا�ي 

وىن �د اإلل��� ي موعد أقصاە يوم  ppioscan@iucn.org للمتوسط ع�� ال��
 2022ماي  16�ن

 بتوق�ت مدر�د. ع� الساعة منتصف الل�ل 

 

 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2022/fiche_resume_ppioscan_3_en_arabe.docx
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2022/fiche_resume_ppioscan_3_en_arabe.docx
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2022/fiche_resume_ppi-oscan_3_en_francais.docx
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2022/fiche_resume_ppi-oscan_3_en_francais.docx


 
 

 
 

 تنب�ه

ي النماذج المقتضبة غ�ي المط
ي ال يتم النظر �ن نامج. كما ال يتم تقي�م المشار�ــــع الئ� ابقة للنموذج المعد لل��

حة.  ي ما يتعلق باالعتمادات المق��
 ال تتطابق مع مقتض�ات التم��ل �ن

 : ام بما ��ي ن ي االل��
وىن �د اإلل��� ن عند إرسال ملفات المشار�ــــع ع�� ال��  و�تعني

وع  + إسم البلد + اسم "PPI-OSCAN"إدراج الب�انات التال�ة ضمن موض�ع المراسلة :   • الم��
 اإلسم المعتمد للجمع�ة

ي شكل وث�قة  م�غا  1أقل من  حجم�ستحسن إرسال الملفات ذات  •
 PDF�ن

 

ــع (المرحلة الثان�ة)  إرسال الملفات التفص�ل�ة للمشار�ــ

�د  ي المرحلة األو� إرسال ملفاتها التفص�ل�ة ع�� ال��
ي تم اخت�ار مشار�عها �ن ي تتو� المنظمات الئ�

وىن اإلل���
 و�اعتماد النموذج الذي يتم إرساله إليها. 

نامج. كما �ستوجب  ال يتم اعتماد الملفات غ�ي كاملة الب�انات وغ�ي المطابقة للنموذج المعتمد لل��
ي حالة عدم إرفاقها بالملف. 

وع �ن  إرفاق الملف بالوثائق اإلدار�ة المطل��ة،  إذ ال �مكن تم��ل الم��
 

VI. معلومات إضاف�ة 
وع االتصال  ي تقد�م  م��

ي لغرض ا أو منسقة بمنسق �مكن للمنظمات الراغبة �ن نامج بالبلد المعئن ل��
ي إعالن طلب المشار�ــــع.  إضاف�ةالحصول ع� ب�انات 

 بخصوص طرق المشاركة �ن

 

 تو�س المغرب ليب�ا
ي   الس�د إبراه�م العارف القهوا��
ielkahwage@gmail.com 

 

ن سقا  الس�د �اسني
sakka.yassine@gmail.com 

 الس�دة حكمة عاشور
hekma.achour@gmail.com 
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