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  5102 حماة البيئة المستقبليين تعليمات منحة

 
برنامج الريادة في المحافظة على البيئة، هو برنامج تدريبي لبناء القدرات يستهدف األفراد في الدول النامية الذين هم في بداية 

ة مع مؤسسة "بيرد اليف" كعلى البيئة وُيظهرون امكانيات قيادية. يعمل البرنامج كمبادرة شرا مجال المحافظةمهنتهم في 
جمعية المحافظة على الحياة البرية، حيث يعمل برنامج "الريادة لمية، و"كونزيرفيشن" العالمية، و"فونا آند فلورا" العالمية والعا

 في الم
ية للمختصين في مجال الحفاظ على البيئة منذ البدايات المبكرة لحياتهم المهنية، والذين اديالق على البيئة" على بناء القدرات حافظة

يعملون في أماكن محدودة االمكانيات ، وذلك من أجل التعامل مع القضايا البيئية ذات األولويات القصوى. تلك المؤسسات 
الوصول الى الشبكات يم المنح ليشمل الدعم المستمر وى تقدالشركاء تؤمن بأن نجاح البرنامج يمكن أن ُيعزى الى حقيقة أنه يتعد

 على البيئة. المحافظةالمضي قدما في طريق مهنة على اكتساب المهارات و المستحقين لهذه المنحةالتي تساعد 
 

حياتهم المهنية في ، قام برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" بدعم و تشجيع اآلالف من األفراد في بدايات 5891منذ عام 
مجال المحافظة على البيئة، والذين يهدفون الى التعامل مع االولويات الدولية للمحافظة على البيئة على المستوى المحلي. كان هذا 

ين ساعد في تيسير اكتشاف األنواع البيولوجية الجديدة في العلوم، وتعيساس بالنسبة للعديد من االفراد والبرنامج بمثابة حجر األ
التعاون، وخلق آليات للمحافظة على البيئة على األمد الطويل، مثل تأسيس ية الجديدة، ومشاركة المعلومات والمناطق المحم

 خطط اإلجراءات.ضع سياسات المحافظة على البيئة والمؤسسات المحلية غير الحكومية، اضافة الى و
 

 المستقبليين البيئة حماة جوائز

 

$ لكل منها، بهدف تطوير 12,500يقدم "برنامج الريادة في المحافظة على البيئة" جوائز حماة البيئة المستقبليين التي تصل حتى 

القدرات القيادية للمتخصصين في مجال المحافظة على البيئة في البدايات المبكرة لحياتهم المهنية، والذين يرغبون بإحداث فرق 
يدعم "برنامج الريادة في المحافظة على البيئة" فرق العمل المؤلفة من األفراد الذين تقل خبرتهم  إيجابي على أرض الواقع.

يتمتعون بقدرات قيادية. ينبغي أن يكون جميع اً قوياً بالمحافظة على البيئة والمهنية عن خمس سنوات، ممن ُيظهرون التزام
علة في قطاع المحافظة على البيئة مع الهدف النهائي المتمثل بتخفيف األطراف الفاأعضاء الفريق لديهم رغبة في التأثير على 
يساعد "برنامج الريادة في المحافظة على البيئة" على تطوير قادة المحافظة على البيئة التهديدات التي يتعرض لها التنوع الحيوي. 

أهم  ارة المشاريع الخاصة بهم التي تعتبر منمن خالل مساعدة تلك المجموعات من األفراد على اكتساب الخبرة العملية في إد

سنوياً الى فرق العمل  $ لكل منها،12,500لى االتي تصل قيمتها  ،حماة البيئة المستقبليينجوائز  األولويات بالنسبة لهم. يتم تقديم

على نطاق  عمليةمشاريع  طور المهارات األساسية من خاللالتي ُتبدي قدرات قيادية في المحافظة على التنوع الحيوي والتي ست
بتطوير المهارات األساسية من خالل تنفيذ مشاريع عملية  الفائزون بهذه المنحةسيقوم . في مجال المحافظة على البيئة ضيق

منح االستمرارية ضيق في مجال المحافظة على البيئة لكي يصبحوا مؤهلين للحصول على الدعم المستمر من خالل -ضمن نطاق
" ن بمنحة "برنامج الريادة في المحافظة على البيئةالفائزو الخريجين. الخاصة ببرنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" و شبكة 

و دعم استشاري من فريق العمل في برنامج "الريادة في  على دعم طويل األمد يحصلون مع تطورهم في حياتهم المهنيةس
 .المؤسسات الشريكةبيئة" ولالمحافظة على ا

 

 كيف يمكن لبرنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" أن يساعد

 
ن بأن يقوموا بالتواصل مع فريق العمل في البرنامج قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات وُينصح المتقدم: تحضير عرض اإلقتراح

رسال إ( من أجل الحصول على النصيحة أو المعلومات عن عرض االقتراح الخاص بهم. يجب 4152، ××)ليس بعد شهر شهر 
. الموظفون في هذا البرنامج يمكنهم مساعدة فرق العمل على تحديد فيما اذا clp@birdlife.orgطلب الحصول على الدعم الى 

المعيار المحدد، وتوفير النصائح حول المناهج و أنشطة المشاريع، وإن أمكن، تمكينهم من التواصل مع كانت مشاريعهم تالئم 
 قدموا لهم النصائح و االستشارات.مكاتب الشركاء المحلية أو الخبراء اآلخرين الذين يمكنهم أن ي
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ع لبرنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" يمكن برنامج سفير الخريجين التاببرنامج سفير "الريادة في المحافظة على البيئة": 
محافظة على البيئة" قد أن يساعد المتقدمين لمنحة حماة البيئة المستقبليين. أعضاء شبكة الخريجين التابعة لبرنامج "الريادة في ال

دموا لبرنامج "الريادة في المحافظة مين في منطقتهم قبل أن يتقلومات للمتقدا المعورويوفوقتهم من أجل أن يكونوا سفراء تطوعوا ب
سيقدم السفراء المعلومات ضمن المجاالت التالية: مفهوم المشروع، قواعد اللغة االنجليزية، التناسق بين عرض  .على البيئة"

 (.4102سيتم تقديم هذا الدعم في الفترة )من س شهر حتى س شهر االقتراح و تصميم البحث، ان كان ذلك ضمن مجال خبرتهم.

من أجل معرفة السفراء في منطقتك أو ممن لديهم الخبرة المالئمة، الرجاء زيارة الموقع االلكتروني الخاص ببرنامج "الريادة في 
 المحافظة على البيئة" وقراءة السيرة الذاتية للسفراء. يمكنك إرسال البريد االلكتروني مباشرة الى أحد السفراء.

 
في الموقع االلكتروني الخاص "ببرنامج الريادة في المحافظة على البيئة" يمكنك أن تجد تحت قسم  مصادر الموقع االلكتروني:

حول التخطيط للمشاريع و مصادر التمويل األخرى. كتيب مشروع المحافظة على من المعلومات المفيدة  الكثيرالنصيحة و الدعم 
ة تخطيط المشاريع الصغيرة الى المتوسطة النطاق في مجال المحافظة البيئة، الذي يمكنك تنزيله كامالً، يعطيك نظرة على عملي

 سبانية.اإلوالروسية والصينية، وعلى البيئة. الكتيب متوافر باللغات االنجليزية، 
 

يمكن للفرق الفائزة أن تستفيد من الدعم اإلضافي حال حصولها على المنحة. برنامج "الريادة في ز على المنحة: ئدعم الحا
التنفيذ ويساعد كل فريق عمل في الوصول الى االرشادات خالل مراحل التخطيط و المحافظة على البيئة" من الممكن أن يقدم

من الفائزين السابقين. سيتم دعوة ممثل عن كل فريق عمل لحضور ل من المؤسسات الشركاء األربع والخبرات المطلوبة من ك
ة في المحافظة على البيئة" من أجل مشاركة األفكار، تطوير المهارات و المعارف حدث تدريبي عالمي ينظمه برنامج "الرياد

 والتواصل مع حماة البيئة اآلخرين.
 

، حيث يبقى على وير األفراد الذين قدم لهم الدعمبرنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" ملتزم بتطدعم ما بعد المشروع: 
كنهم من خالله مضاعفة مج لديه شبكة من الخريجين تضع الفائزين بالمنحة في مركز يماتصال مع الفائزين بالمنحة. البرنا

قطاع المحافظة على البيئة. فرص التطوير المهني األخرى تأتي على شكل منح االستمرارية من برنامج "الريادة  تأثيرهم ضمن
في المحافظة على البيئة" )يعني منح متابعة المحافظة على البيئة و الريادة في المحافظة على البيئة(، الدروس التدريبية، منح 

حيث يلتقي قادة المحافظة على البيئة من أجل التعلُم، مشاركة الخبرات و  المتوسع ضمن المجتمعالمشاركة رشاد، والسفر، اإل
 مساعدة بعضهم البعض في تحقيق أهدافهم المهنية.

 

 البيئة" على المحافظة في الريادة "برنامج منحة معيار

 
، سيقبل برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" فقط عروض االقتراح للمشاريع التي سيتم تنفيذها في إحدى 4102في عام 

الجزائر،أنغوال، أذربيجان، البرازيل، الصين، مصر، جورجيا، الهند، أندونيسيا، العراق، الكويت، ليبيا، التالية:  44الدول ال 

سيتم  ُعمان، جنوب إفريقيا، تايلندا، ترينداد و توباغو، تركيا، االمارات العربية المتحدة و فيتنام. ماليزيا، المكسيك، موزمبيق،
أن قبول الطلبات من فرق العمل التي تبادر بالمشاريع التي تلبي معيار األهلية المبين أدناه. تم تصميم هذه المعايير من أجل التأكد ب

الفريق المشاركين، ويساهم في إنجازات المحافظة على البيئة المستدامة و طويلة األمد، وبأنه  المشروع يبني قدرات جميع أعضاء
 والمؤسسات الغير حكومية،ويركز بشكل واضح على أهداف البحث، ويقيم الروابط الحيوية بين المجتمعات المحلية،وحماة البيئة، 

لبات من قبل فريق العمل في برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" يتم تقييم الطالمؤسسات األكاديمية و الحكومات المحلية. 
 وشركاؤهم، ومن قبل الخبراء من المؤسسات األخرى ذات الصلة.

 

 تعليمات للمتقدمين المؤهلين:
 .4151فبراير  42 –بتوقيت جرينتش  1:11تقديم الطلبات على االنترنت قبل الموعد النهائي  يجب .5
 المبينة أدناه قبل أن تقوم بتعبئة نموذج الطلب. للمتقدمينإرشادات اقرأ  .4
 يجب أن يحقق المتقدم بالطلب جميع المعايير المبينة في التوجيهات أدناه. .2
 االنجليزية.أن يقوم قائد الفريق بتعبئة نموذج الطلب بشكل كامل باللغة يجب  .2
 لذا أجب على جميع األسئلة بشكل كامل.سيتم اتخاذ القرارات بناءا على المعلومات التي تم تقديمها،  .1
. اذا لسبب /http://awards.conservationleadershipprogramme.orgقم بإرسال طلبك على االنترنت :  .6

النهائي واشرح لنا وضعك. نحن ننصحك بأن تقوم ما كنت غير قادر على التقدم عبر االنترنت، اتصل بنا قبل الموعد 
 باكمال تعبئة هذه الوثيقة ، ثم قم بنسخ و لصق المعلومات على نموذج الطلب على االنترنت.

"الريادة في المحافظة على البيئة" من خالل البريد االلكتروني  برناجبديك أي أسئلة أو مشكالت، اتصل إذا كان ل .7
clp@birdlife.org. 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/
http://awards.conservationleadershipprogramme.org/
mailto:clp@birdlife.org
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إذا أردت أن يقوم موظف برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" بمراجعة عرض االقتراح الخاص بك قبل إرساله،  .9
فبراير  9قبل  clp@birdlife.orgالى  "وورد"يجب عليك إرسال نموذج الطلب بعد اكمال تعبئته بصيغة وثيقة 

2015. 
اذا أردت الحصول على معلومات من خريجي برنامج"الريادة في المحافظة على البيئة" في منطقتك، يمكنك االتصال  .8

تتوافر المعلومات على الموقع االلكتروني الخاص . 2015فبراير 9بسفير الخريجين للحصول على المعلومات قبل 
 المحفاظة على البيئة.ببرنامج الريادة في 

 

 معيار األهلية
لكي تتأهل للحصول على منحة حماة البيئة المستقبليين من برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة"، يجب أن يحقق فريق العمل 

لية ومعيار . الرجاء قراءة تعليمات للمتقدمين بشكل كامل لمعرفة مزيد من التفاصيل عن األهوالمشروع معيار األهلية التالي
  التحكيم.

 
 فريق العمل:

  منح برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" مخصصة لمشاريع المحافظة على البيئة المعتمدة على فرق العمل– 
 يجب أن يتألف كل فريق عمل من ثالثة أفراد على األقل.

 11 الدولة المؤهلة التي سيتم تنفيذ المشروع فيها. مواطنو الدولة % أو أكثر من أفراد فريق العمل يجب أن يكونوا من
التي تخضع لعقوبات أو قيود تجارية تفرضها الواليات المتحدة األمريكية، المملكة المتحدة أو االتحاد األوروبي ال تعتبر 

 سوريا.ان والسودوالصومال، وكوريا الشمالية، ومؤهلة للمشاركة في فريق عمل المشروع، بما فيها كوبا، 
 ظة على البيئة، بحيث ال تزيد خبرتهم افيجب أن يكون جميع أعضاء فريق العمل في بداية حياتهم المهنية في مجال المح

سنوات من العمل المدفوع األجر في قطاع المحافظة على البيئة. "خبرة العمل المدفوع األجر" ال تشمل البحوث  1على 
سنوات من العمل المدفوع  1لدرجة الجامعية. األفراد الذين لديهم خبرة تزيد عن التي يتم القيام بها للحصول على ا

األجر في قطاع المحافظة على البيئة ليسوا مؤهلين للحصول على الدعم من برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" 
 وينبغي أن ال يتقدموا للمنحة.

  متعاقد مع أحد المؤسسات الشريكة مع ينبغي أن ال يكون أي فرد من أعضاء الفريق موظف بدوام كامل أو جزئي، أو
برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة"، بما فيها مؤسسة "بيرد اليف" العالمية، ومؤسسة "فونا آند فلورا" العالمية، 

 المشروع وخالل تنفيذه.وجمعية حماية الحياة البرية، عند وقت تطوير 
  إذا كان أي من أعضاء الفريق متطوع في مؤسسة شريكة لبرنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" في وقت تقديم

أو تنفيذ المشروع ، عندها يجب اإلفصاح عنه في الطلب. ينبغي عليه أيضا تقديم شرح عن أوجه اإلختالف \الطلب و
 ج "الريادة في المحافظة على البيئة" و عمل المؤسسة الشريكة.بين عرض االقتراح المقدم لبرنام

  .يمكن أن نأخذ بعين االعتبار القيادةقائد الفريق يجب أن يكون مواطن في الدولة التي سيتم فيها تنفيذ المشروع-
 مواطن اذا تم تقديم تبرير واضح لذلك.-التشاركية مع غير

 ط ضمن برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" في الوقت نفسه، وال يمكن للمتقدمين المشاركة في مشروع واحد فق
. وال يحق للفرد أن يكون قائد فريق  في المجموع يحق لهم المشاركة في أكثر من ثالثة منح "حماة البيئة المستقبليين"

 ألكثر من مشروع واحد في منحة حماة البيئة المستقبليين.
 

 المشروع:

  المؤهلة المذكورة أعاله. 44 ـالمشروع في إحدى الدول اليجب أن يتم تنفيذ 
  عام واحد.يجب أن ال تقل مدة المشروع عن ثالثة شهور وال تزيد عن 
  إجمالي مجموع طلب التمويل المقدم الى برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" يجب أن ال تزيد قيمته عن

على األقل من إجمالي  %21، ويجب أن يغطي التمويل المقدم من برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" 12,500$

 ميزانية المشروع.
  للحفاظ على التنوع الحيوي  ذات األهمية على المستوى الدولي المواقع أو األنواع الحيويةيجب أن يركز المشروع على

 المعرض للتهديد.
  األنواع الحيوية المستهدفة يجب أن تكون عرضة للخطر أو هناك قصور في بياناتها. نحن نعتبر بأن األنواع الحيوية

"عرضة للخطر" اذا تم تعيينها بأنها مهددة على الصعيد الدولي ) مهددة باالنقراض على نحو خطير، مهددة باالنقراض، 
. أو اذا كان هناك معلومات توصي باتخاذ لدولي للحفاظ على الطبيعةالقائمة الحمراء لالتحاد اعرضة لالنقراض( حسب 

 اجراء عاجل للحفاظ على أنواع طبيعية معينة لم يتم تقييمها ضمن القائمة الحمراء لالتحاد الدولي للحفاظ على البيئة.
  أن يكون هناك نوع حيوييجب أو المجموعات التصنيفية، \و أنواع طبيعيةبالنسبة لتلك المشاريع التي تركز على عدة 

 واحد على األقل ضمن كل مجموعة تصنيفية قيد الدراسة معرض للخطر.
  ذات  للمحافظة على البيئة ستكون لها األفضلية. من بين "المواقع المواقع ذات األولويةتلك المشاريع المقترحة في

، مناطق مناطق الطيور الهامة، لى اإلنقراضبالتحالف من أجل القضاء ع: المواقع الخاصة األولوية" باعتباراتنا مثال
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"المواقع . المشاريع التي تعمل في باليونسكو للتراث العالمي، المواقع الخاصة رامسارالتنوع الحيوي األساسية، مواقع 
ذات األولوية" ينبغي أن ترتبط باألنواع الحيوية المستهدفة المعرضة للخطر ، يعني مصنفة على أنها مهددة 

. يجب على مقدم الطلب ض على نحو خطير، مهددة باالنقراض، عرضة لالنقراض أو هناك قصور في بياناتهاباالنقرا
 نترنت لهذه المواقع المقترحة.نترنت ألوراق الحقائق المنشورة على اإلإأن يقدم رابط 

  مستمر.حالي ووليس استمرارية لمشروع  لعمل جديديجب أن يكون المشروع 
  الذي يتم إجراؤه لكي يحصل أي من  البحث األكاديمي تعدىييجب على مقدم الطلب أن يبرهن بأن المشروع المقترح

 أعضاء الفريق على درجته الجامعية.
  لحماية البيئة. مهم وعاجلالمشاريع التي تشمل التحاليل المخبرية ينبغي أن تقدم تبرير للسبب الذي يجعل هذا العمل 
 أنفسهم. مقدمي الطلبض االقتراح بواسطة ينبغي كتابة عر 

 
 اعتبارات لعروض االقتراح الناجحة:

  يجب أن يكون مقدم الطلب قادر على إيصال أفكاره بوضوح باللغة االنجليزية في نموذج الطلب. نحن ننصح فرق العمل
 قبل تقديمه.نجليزية لكي يقوم بمراجعة عرض االقتراح الخاص بهم بأن تستعين بشخص لغته األم هي اإل

 ،عرض االقتراح يجب أن يوضح كيف سيقوم كل عضو بالفريق بتطوير قدراته. مثال، ستتحسن معرفة عضو الفريق 
 من خالل تنفيذ هذا المشروع.مهاراته و خبرته كمتمرس في مجال المحافظة على البيئة  

 وميزانيته مالئمة من أجل تحقيق ، ويجب أن تكون مناهج المشروع وأنشطته هداف المشروع يجب أن تكون واقعيةأ
 األهداف المنصوص عليها.

 مشاركة أصحاب المصالح ، يعني مثال، ث المحافظة على البيئة و األفعاليجب أن يقدم المشروع توازناً جيدا بين بحو
 أو المحلي.\نتائج المشروع ستساهم في أولويات المحافظة على البيئة على الصعيد الوطني والمحليين و

 ن يبرهن مقدم الطلب كيف سيتم تطبيق نتائج المشروع في مجال المحافظة على البيئة بعد انتهاء المشروع.يجب أ 
 لمرشدين أو تكاليف التدريب ألعضاء فريق العمل.يجب تقديم تبرير للدفعات المالية التي سُتدفع  ل 
  بغي تقديم تبرير لها.% من الميزانية االجمالية و ين2خطوط الميزانية الطارئة يجب أن ال تتعدى 

  اذا كانت إحدى المؤسسات الشريكة لبرنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" أو إحدى شركاتها التابعة المباشرة تملك
 مكتب في دولة موطن مقدم الطلب، فاننا ننصحه بقوة بأن يتواصل معهم للحصول على النصيحة و الدعم.

 
 البيئة" ال يدعم:برنامج "الريادة في المحافظة على 

 أنشطة تخزين الجينات أو تربية الكائنات الحية في األسر 
 .حضور المؤتمرات، رسوم التعليم للبرامج األكاديمية أو المنح الدراسية 
 ستشارات.تقديم رواتب ألعضاء فريق العمل و اال 
 المشاريع التي تبادر بها مؤسسة شريكة لبرنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" 
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 معايير التحكيم:

( دراسة 2(المساهمة في المحافظة على البيئة 4( تطوير قدرات فريق العمل 5سيتم تقييم مشروعك ضمن ثالث مجاالت: 
 الجدوى للمشروع

 
 تطوير قدرات فريق العمل:

 .الطلب يبرهن بوضوح كيف أن المشروع سيبني معارف، مهارات و خبرة كل عضو من أعضاء الفريق 

  أعضاء الفريق التزاماً بالمحافظة على البيئة و قدرة على القيادة كسفراء جيدين للعمل الذي يقومون به.يظهر 

 .حصول فريق العمل على دعم من المستشارين الخبراء  
 

 المساهمة في المحافظة على البيئة:

 التنوع الحيوي الوطنية(.) مثال، خطط إجراءات بط المشروع بأولويات وخطط مثبتة للحفاظ على البيئة تري 

 .يبرهن المشروع بأن فوائده ونتائجه طويلة األمد وتساهم في أولويات المحافظة على البيئة المحلية و المستمرة 

 .يقدم المشروع فوائد قابلة للقياس الى أصحاب المصالح 

  المعارف البيئية ألصحاب المصالح.سلوك و على مواقف،المشروع سيؤثر بشكل إيجابي  
 

 دراسة جدوى المشروع:

   المشروع واقعي من حيث أهدافه، بحيث تكون قدرات و خبرات المشاركين فيه مالئمة للمناهج، األهداف، الميزانية
 واإلطار الزمني.

 .المشروع فعال من حيث التكلفة و ُيظهر قيمة جيدة لألموال 

  بحثي، مقاالت صحفية، مواد تعليمية، المساهمة في تقرير  –المشروع سيقوم بشكل واضح بتسليم الُمخرجات المالئمة
 الخ. تلبية الحاجات الهامة للمحافظة على البيئة،

 حلية أو الوطنية، مثل المؤسسات يبرهن المشروع على وجود دعم تعاوني واسع من المجتمعات المحلية و المؤسسات الم
 ت العالقة.حكومية أو المؤسسات األكاديمية، و المؤسسات الحكومية ذاالغير 

 
 

 الطلب تقديم كيفية

 
. لن يتم قبول أي س شهر عامثنين بتوقيت جرينتش يوم اإل 11.11ُيطلب من جميع فرق المشاريع إكمال تعبئة الطلب و تقديمه قبل 

وتقديمه على ويجب تعبئة الطلب باللغة االنجليزية. االرشادات التالية ستساعدك في كتابة طلبك. يجب تعبئة الطلب طلبات متأخرة 
" الموقع االلكتروني الخاص ببرنامج "الريادة في المحافظة على البيئةنترنت. نحن ننصحك بأن تقوم بتنزيل نموذج الطلب من اإل

لصق محتواها على نموذج الطلب ل تعبئة وثيقة الوورد، قم بنسخ واالنترنت. بعد اكما وورد بدون االتصال معواكمال تعبئة وثيقة ال
يتم قبول الطلبات التي يتم ارسالها  لن./http://awards.conservationleadershipprogramme.orgنترنت: على اإل

 .4151سيتم االعالن عن المنح في إبريل لكتروني .عبر البريد اإل
 

فرة في المشاريع الفائزة سابقاً، والمتوللحصول على فكرة عن أنواع المشاريع التي ندعمها، من المفيد أن تلقي نظرة على ملخصات 
سفراء ريادة في المحافظة على البيئة" ولكتروني الخاص بالبرنامج. فريق العمل في برنامج "الفي الموقع اإل "المشروع"قسم 

تقديم النصيحة حتى فترة أسبوعين قبل الموعد النهائي. اطلع على مزيد من المعلومات على الموقع الخريجين متواجدين أيضا ل
 .clp@birdlife.orgرسل طلب عبر البريد االلكتروني الى ألكتروني الخاص ببرنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" أو اإل
 
 معلومات عامة .1

 
، بعد أن ينتهي برنامج "الريادة في 4151قم بجدولة تاريخ بداية المشروع في يوليو إن أمكن، تاريخ بداية و نهاية المشروع: 

المحافظة على البيئة" من تقديم تدريب "القيادة و االدارة في المحافظة على البيئة" في الفترة من وسط شهر يونيو حتى أول شهر 
العمل بادخال تحسينات على خطة مشروعهم بعد تلقي التدريب من برنامج "الريادة في المحافظة على يوليو. تقوم معظم فرق 

البيئة" من أجل تحسين عملية تسليم المشروع. من المقبول ابتداء المشروع بتاريخ قبل ذلك عندما تحتم الظروف ذلك، مثل الحاجة 
لى إرسال التمويل إرنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" ال يمكنه الى أخذ عينة موسمية. الرجاء االنتباه أيضا الى أن ب

حيث أنه ُيطلب من فرق المشاريع تقديم وثائق محددة في الفترة من إبريل حتى مايو حال  4151المشاريع الناجحة حتى مايو 
 تأكيد المنحة.

 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/
http://awards.conservationleadershipprogramme.org/.لن
mailto:clp@birdlife.org


2015 Future Conservationist Award Guidelines www.conservationleadershipprogramme.org  
 

6 | P a g e  

 

ننا ننصحك بأن تكتب إيقع في بداية نموذج الطلب، ف يعتبر الملخص أحد أهم أقسام الطلب الخاص بك. في حين أن ذلك الملخص:

كلمة( بحيث  411زيد عن الملخص في النهاية. يجب أن يكون الملخص نسخة مختصرة عن عرض االقتراح الخاص بك ) ال ي

 على النقاط الرئيسية بطريقة دقيقة لكي يعطي القارئ ملخص قصير عن مشروعك. يسلط الضوء

 
عن كل من الجوانب األساسية التالية: خلفية عن المشروع، غاية المشروع، المناهج الرئيسية،  يجب أن يشمل الملخص جملة

المنتجات المتوقعة و كيف سيتم تطبيقها للتعامل مع مشكلة حماية البيئة. ننصحك عند كتابة الملخص بأن تقوم \النتائج\المخرجات
 خص بدون اعادة النظر الى الوثيقة.باعادة قراءة عرض االقتراح الخاص بك، ثم تضع مسودة المل

 
أعطي وصف للموقع أو المواقع التي ستتم فيها أعمال )الموقع الجغرافي و الموطن الطبيعي(:  قدم وصف لموقع المشروع

 المشروع . قدم أيضاً شرحاً عن نوع المواطن الطبيعية في الموقع لألنواع الحيوية المستهدفة.
 

 أولويات المحافظة على البيئة:
للمحافظة على التنوع الحيوي  األنواع الحيوية أو المواقع ذات األهمية الدوليةيجب أن يركز المشروع على األنواع الحيوية: 

نحن  األنواع الحيوية المستهدفة يجب أن تكون في خطر أو هناك قصور في البيانات الخاصة بها.والتي تكون معرضة للتهديد. 
 مهدد باالنقراض على نحو خطير، مهددطر" اذا تم تعيينه على أنه مهدد على المستوى الدولي )أنه "في خ نعتبر النوع الحيوي

أو إذا كان هناك معلومات تقترح الحاجة  القائمة الحمراء لالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة( وفق باالنقراض، عرضة لالنقراض
، أو مجموعات تصنيفية\و أنواع حيويةالى اتخاذ اجراء عاجل للمحافظة على البيئة. بالنسبة لتلك المشاريع التي تركز على عدة 

  يجب أن يكون هناك نوع حيوي واحد على األقل ضمن كل مجموعة تصنيفية قيد الدراسة معرض للخطر.
 

للمحافظة على البيئة ستكون لها األفضلية. من بين "المواقع ذات  المواقع ذات األولويةتلك المشاريع التي يتم تنفيذها في   الموقع:
، مناطق التنوع مناطق الطيور الهامة، بالتحالف من أجل القضاء على اإلنقراض: المواقع الخاصة تنا مثالاألولوية" باعتبارا

"المواقع ذات األولوية" . المشاريع التي تعمل في باليونسكو للتراث العالمي، المواقع الخاصة ررامساالحيوي األساسية، مواقع 
ينبغي أن ترتبط باألنواع الحيوية المستهدفة المعرضة للخطر ، يعني مصنفة على أنها مهددة باالنقراض على نحو خطير، 

نترنت ألوراق الحقائق إعلى مقدم الطلب أن يقدم رابط  بيج. مهددة باالنقراض، عرضة لالنقراض أو هناك قصور في بياناتها
 نترنت لهذه المواقع المقترحة.المنشورة على اإل

 
المشاريع \ادراتأعطي ملخص مختصر عن المبمبادرات أخرى في مجال المحافظة على البيئة في المنطقة: \روابط الى مشاريع

ما تم انجازه سابقاً أو  الخاص بك. اشرح كيف سيساهم عملك في البناء فوقاألخرى التي تتعامل مع قضايا مماثلة للعمل المقترح 
 تنفيذه في الوقت الحالي.ما يتم 

 
برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" يشجع فرق العمل المتقدمة بطلب الحصول على المنحة بأن تأخذ في التغير المناخي: 

المناخي العالمي على التنوع الحيوي عند مستوى الموقع الذي تعمل فيه. من الضروري عين االعتبار التأثيرات المحتملة للتغير 
أن تبرهن بأنك قد تعاملت مع هذه المسائل اذا تطلب األمر، اتصل مع فريق العمل في برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" 

 على تأهلك. لكي تحصل على مزيد من التوضيحات. إجاباتك على هذا السؤال لن تؤثر
 
 تفاصيل المشروع .5

 
يجب أن يقدم هذا القسم ملخصاً عن البحوث السابقة و معلومات معروفة عن األنواع الحيوية أو مبرراته: خلفية المشروع و

ايا المحافظة على البيئة التي ي تنفيذ المشروع، وقضوالحاجة التي تستدعالموطن الطبيعي، وكذلك ملخص عن التهديدات، 
تقديم مرجعيات الى المنشورات ذات الصلة. تناولها المشروع. الرجاء تقديم تبرير واضح عن الحاجة لهذا المشروع من خالل سي

قدم وصف جيد عن القضايا التي ستتم مخاطبتها و العوامل التي تساهم في هذه القضايا. قم بتلخيص األعمال و المعلومات 
 النتائج و التأثيرات ستفيد النظام البيئي األوسع.السابقة. يجب أن يشرح المشروع كيف أن 

  
مستوى الذي سيساهم فيه -قدم وصف عن الهدف األعلى الهدف اإلجمالي:

جمالي لن يتم تحقيقه كامال بواسطة هذا المشروع. على أي إلالمشروع. الهدف ا
حال، سيساهم المشروع نحو تحقيق هذا الهدف األوسع. إنه تعريف للتأثير األكثر 

 اتساعا الذي سيحدثه هذا المشروع.
 

قدم وصف عن الوضع المرغوب به للحفاظ على البيئة  الغاية من المشروع:
والنتائج المباشرة، أو التغيير الذي سينتج اذا تم تحقيق جميع أهداف المشروع. 

للحصول على المساعدة في تطوير 
سؤال بحثي جيد وتحويله الى غاية 
للمشروع، وأهداف و مناهج، الرجاء 

في نهاية الدليل المرجعي السريع قراءة 

 (0هذه الوثيقة )الملحق 
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ر الذي تتوقع أن يحدثه جمالي. إنه التأثيوالتي تساهم نحو تحقيق الهدف اإل يجب أن يكون هناك غاية واحدة فقط للمشروع
 ق الهدف اإلجمالي.مساهمته نحو تحقيالمشروع و

 
قع أن قم بسرد األهداف التي تتعهد بها من أجل تحقيق غاية المشروع. إنها تمثل التغيرات المباشرة التي تتو أهداف المشروع:

التي ستساهم في تحقيق الغاية من المشروع. يجب أن تركز المشاريع على أربع مشاريع على األكثر. تراها في نهاية المشروع، و
محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، ذات صلة و ملتزمة بجدول زمني. الرجاء الرجوع  –ينبغي أن تكون األهداف إن أمكن ذكية 

 صول على مزيد من المعلومات حول تصميم الهدف.للح كتيب مشروع المحافظة على البيئةمن  21الى الصفحة 

 
 األهداف الذكيةمعيار 

 

 جل وصف ما الذي أجراءات من األهداف يجب أن تبين بوضوح ما يتوقع منك تحقيقه، باستخدام أفعال اإل – ةمحدد
 ينبغي القيام به.

 ذا كنت قد إأو مرجعيات كمية حتى تتمكن من قياس فيما \يجب أن تشمل األهداف مرجعيات جودة و –للقياس  ةقابل
 حققتها أم ال.

 هكتارات من الموطن الطبيعي يعتبر هدف قابل  1يجب أن تكون األهداف واقعية. مثال، استصالح  –للتحقيق  ةقابل
 هكتارات في أسبوع واحد. 1الح للتحقيق، لكن من غير الواقعي أن تخطط الستص

األهداف يجب أن تأخذ في عين االعتبار المهارات، المعارف و المصادر المطلوبة من أجل تحقيقها. يمكن أن تحتاج 
 ألن تأخذ في عين االعتبار فيما اذا كان فريق العمل بحاجة الى التدريب أو التطوير من أجل تحقيق كل هدف.

 يجب أن يمثل مع مشكلة المحافظة على البيئة و كل هدف يجب أن يكون له صلة بالتعامل –الصلة بالموضوع  ةوثيق
 الخطوة المطلوبة من أجل تحقيق غاية المشروع في المحافظة على البيئة.

  يجب أن تشمل األهداف مرجع زمني، مثل جدول زمني محدد –ملتزمة بجدول زمني 
 

لديهم وعي بالتهديدات التي تواجه آكل  األقل من أفراد المجتمع المحلي % على57"ضمان أن  –لذكية من األمثلة على األهداف ا
 النمل العمالق خالل ست شهور من بداية المشروع."

 
قدم وصف لمؤشرات النجاح الخاصة بك لكل مشروع. ُيتوقع من مشاريع "حماة البيئة المستقبليين" أن مؤشرات المشروع: 

القدرات القيادية ألفراد فريق العمل. ذات األولوية وتعمل على تطوير المعارف و المحافظة على التنوع الحيويضايا تخاطب ق
حققت األهداف المنصوص  قد نوعية ستستخدمها من أجل تقييم فيما اذا كنتلخاصة بك عبارة عن مقاييس كمية والمؤشرات ا

الزمن. للمزيد ل مرجع يتعلق بالكمية، النوعية والمؤشرات ذكية بحيث تشم عليها أم ال. كما هو الحال مع أهدافك، يجب أن تكون

الخاص ببرنامج "الريادة  كتيب مشروع المحافظة على البيئةمن  67من المعلومات عن المؤشرات الرجاء الرجوع الى صفحة 

 في المحافظة على البيئة".
 

% على األقل من أفراد 57شهور من ابتداء المشروع، أصبح  6تؤكد استطالعات االستبيان بأنه بعد " –مثال على المؤشر 
 المجتمع المحلي قادرين على التعرف على أربعة من خمس تهديدات رئيسية تواجه آكل النمل الكبير في منطقة المشروع."

 
أنشطة لكل هدف، كما  8الى  2لكل هدف من األهداف، قدم تفاصيل حول أهم األنشطة التي سيتم القيام بها ) أنشطة المشروع: 

المشاركة المجتمعية، وكذلك األنشطة شطة التعليمية، وأنشطة التوعية وهو مالئم(. تأكد من إدراج األعمال الميدانية المحددة، واألن
ي التعميم، والعروض التقديمية الى أصحاب المصالح، الخ. قم بتحديد الشهر الذعد المشروع مثل كتابة التقارير والميدانية ما ب

 سيتم فيه إجراء النشاط و مدته )أضف صفوف إضافية إذا تطلب األمر(.
 

ال ينطبق فقط على  . هذاهدف من األهدافالبيانات التي سيتم جمعها لكل تقديم وصف كامل عن مناهج البحث ويجب المناهج: 
العمل والتعليم و مع،طبق أيضا على المجتالمواطن الطبيعية، لكن ينتقييم أعداد وتوزيعات األنواع الحيوية و

مثل: عدد ا. قم بتوضيح جهود جمع العينات )االجتماعي. يجب عليك إدراج تقنيات تحليل البيانات التي ستستخدمه\االقتصادي
. إذا كنت تخطط لجمع العينات، يجب أن تبين بوضوح التي سيتم إجراؤها( عدد مرات االستطالعاتة المنطقة واأليام، مساح

التصاريح عليك الحصول على جميع التراخيص وسبب جمع العينات و تقدم اسم المؤسسة التي سيتم فيها تخزين العينات. ينبغي 
كبير خاص المطلوبة من أجل إجراء البحث مسبقاً قبل أن تبدأ بأي عمل ميداني. يجب أن يشمل المشروع ُمَكِون ميداني 

 بالمجموعة التصنيفية المحددة قيد الدراسة.
 

عند تطوير مناهج المشروع، ُينصح المتقدمين بالرجوع الى قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" 

أو الموقع االلكتروني الخاص ببرنامج "الريادة في المحافظة على البيئة".  4والتي تضم مراجع ألفضل الممارسات في الملحق 
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: كتابة عرض االقتراح، التعليم والخدمة الميدانية، السياسة ـط لمجموعات من المصادر المتعلقة بلكتروني روابيشمل الموقع اإل
األنواع \وسبل المعيشة البديلة، بروتوكوالت إدارة الموقعوالمناصرة، جنس النوع الحيوي الذي يتم العمل على المحافظة عليه، 

 تحليل البيانات.الحية، مناهج البحوث الميدانية و
 

قدم وصف للعمل الذي تقوم به مع أصحاب المصالح. أصحاب المصالح هم األشخاص أو حاب المصالح في المشروع: أص
المجموعات الذين لهم أهمية في المشروع ألنهم يتأثرون أو لديهم مصالح متداخلة مع القضايا التي ينطوي عليها المشروع. لهم 

: الحكومة ل مجموعات أصحاب المصالح المحليةقد تشم البيئة طويلة األمد. أهمية عادًة من أجل نجاح مبادرات المحافظة على
المحلية، المدارس، القرويين المحليين، الصيادين، صيادي األسماك، الخ. يجب أن تحدد كيفية تعريف مجموعات أصحاب 

لمساعدتك في  جاح تنفيذ المشروع.المصالح ثم كيف ستتفاعل معهم. قدم أيضا شرحاً عن الفوائد الرئيسية التي يتوقعونها من ن
التفكير في كيفية التعامل مع ديناميكيات النوع االجتماعي لمجموعات أصحاب المصالح المتنوعة، انظر "نصائح لدمج األنواع 

ي لكتروني الخاص ببرنامج "الريادة ففي الموقع اإلتتحدث عن أفضل الممارسات أعاله ووهي إحدى الوثائق التي  –االجتماعية" 
 ئة".المحافظة على البي

 
مثل: تقرير بحثي، مقاالت صحفية، مواد تعليمية، الخ(؟ خذ بعين االعتبار كيف ستساهم مادة الُمخرجات ) ما هيالمخرجات: 

جهود فريق العمل في إجراءات المحافظة على البيئة طويلة األمد بعد انتهاء المشروع. اشرح كيف يمكن أن ترتبط بيانات 
خطط اإلجراءات المحددة. في حين أن برنامج ظمة التقارير، والخطط االدارية والمشروع باألولويات الوطنية، وأنوتوصيات 

ن إ"الريادة في المحافظة على البيئة" يشجع المتقدمين على التفكير بنشر بياناتهم في منشورات دورية تخضع لمراجعة األقران، ف
األكثر فعالية التي يمكن من خاللها استخدام البيانات من أجل قة الفورية وبالتفكير بالطري  هذا ال يعتبر من متطليات التأهل. ُينصح

 األنواع الحيوية. انظر االرشادات لمعرفة كيفية القيام بذلك ووثيقة أفضل الممارسات.\الدعم اإليجابي للمحافظة على المواقع
 

عد إنتهاء من قوة عرض االقتراح؟ إذا كانت األنشطة ستستمر بهل هناك معلومات إضافية يمكن أن تزيد معلومات إضافية: 
 ، قدم التفاصيل هنا. الرجاء تحري الدقة. ينبغي عليك تقديم المراجع من أجل إثبات اإلدعاءات.اإلطار الزمني للمشروع

 
 الميزانية .3
 

المشروع المقترح قد أَمن التمويل  اشرح بوضوح فيما إذا كانما هي المصادر األخرى التي تسعى للحصول على التمويل منها؟ 
، والمبلغ المطلوب، وفيما إذا كانت األموال معلقة أو قد تم منحها. قم أيضا المتبرع\قم بتحديد مصدر التمويل من متبرعين آخرين.

لبيئة" لن تغطي المركبات. اذا كانت منحة برنامج "الريادة في المحافظة على ات العينية مثل: مساحات المكاتب وبتحديد المساهما

 % من الميزانية اإلجمالية، اشرح كيف سيتم تنفيذ المشروع اذا لم تتمكن من الحصول على مصادر التمويل األخرى.011

 
لجنة التحكيم ستنظر الى قم بتعبئة النموذج، وتأكد بأن تأخذ في عين االعتبار بأن تبريرات الميزانية: المصروفات المصنفة و

ستنظر فيما إذا كان سيتم إنفاق نسبة كبيرة من الميزانية مباشرة على أنشطة ر في الميزانية، وكلفة لكل عنصالتالفعالية من حيث 
خطوط الميزانية األشخاص. \األيام\يجب أن تفصل تكلفة الوحدة و عدد الوحداتالمحافظة على البيئة. لكل عنصر في النفقات، 

% من الميزانية اإلجمالية ويجب أن تكون 2اوز كنها هامة، يجب أن ال تتجالطارئة لتغطية تكاليف المشروع غير المتوقعة ل

 مبررة.
 

المبلغ المخصص  سبة لجوانب محددة، قد نخفض إذا اعتبرت لجنة التحكيم بأن تقديرات الميزانية الخاصة بك مرتفعة جدا بالن
المراجع التي توضح كيفية تقديم تحليل تفصيلي للميزانية، تقدم تفاصيل. من ياتهم. الرجاء أن تكون واقعياً وبناءا على توصللمنحة 

لكتروني الخاص ببرنامج "الريادة في المحافظة على البيئة". قم أوال بحساب التكلفة انظر عينة الطلب الموجودة على الموقع اإل
تي ُتظِهر حسابات منطقية لميزانية اللى الدوالر األمريكي.ستكون األفضلية لإبالعملة المحلية عند إعداد الميزانية قبل تحويلها 

 ريبية من أجل زيادة حدود المنحة.تكاليف معقولة مرتبطة بأنشطة المشروع على خالف تلك التي تقدم تقديرات تقواضحة و

 
شرح $. الرجاء تقديم 211الكاميرات و العدسات(  تتجاوز المعدات الفوتوجرافية )باستثناء فخاخ الكاميرا، يجب أن الالمعدات: 

 يوضح كيف ستستخدم المعدات التي اشتريتها بعد اتخاذ قرار بشأن المشروع.
 

مواد التوعية من أجل أصحاب المصالح، مثل القمصان، الملصقات أو النشرات، ينبغي تقديم شرح عنها في مناهج مواد التوعية: 
قدم ملخصا يوضح كيف ستساعد هذه المواد في تحقيق أهداف المشروع. المشاريع التي تطلب تلك العناصر بدون  –المشروع 

 ها بأفضلية من قبل لجنة التحكيم.تأثيراتها ، لن يتم النظر اليم براهين واضحة عن استخداماتها وتقدي
 

$ فأكثر تحت قسم "تبريرات الميزانية". 0111كلفته قدم تبرير ألي عنصر منفرد تبلغ $: 0111تكاليف الوحدات التي تفوق 
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كيف سيتم استخدامه. يمكن استخدام هذا القسم أيضا من أجل توضيح أي من يجعل هذا العنصر ضروريا و السبب الذي اشرح
يجب تسعير المعدات ، وبالتالي مسائلة عنها من قبل لجنة التحكيمتم الف األخرى بتفصيل أكثر. العناصر مرتفعة األسعار ستالتكالي

 بشكل معقول.
 

منح برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" ال تغطي الرواتب ألعضاء فريق العمل أو االستشارات. الرواتب و االستشارات: 
استخدام المرشدين المحليين الذين يعملون مع فريق العمل في الموقع. يمكن اليف المعقولة الستئجار الحراس ويتم قبول التك

األموال من ميزانية المشروع من أجل تغطية تدريب فريق العمل اذا كان ذلك ضروريا من أجل تنفيذ المشروع. اذا كان الحال 
 كذلك، يجب عليك تقديم معلومات عن الغاية من التدريب، واألشخاص الذين سيقدمون التدريب، ومكان التدريب.

 
 فريق عمل المشروع .4
 

القسم لكل عضو من أعضاء فريق العمل. عضو فريق العمل يجب أن يكون في المراحل األولى من حياته يجب عليك تعبئة هذا 

سنوات  من العمل المدفوع األجر في قطاع المحافظة على  2ال تزيد خبرته عن المهنية في مجال المحافظة على البيئة، ويجب أن 

يعني  –. ستستخدم لجنة التحكيم المعلومات المقدمة من أجل تقييم مدى مساهمة المشروع في "تطوير قدرات فريق العمل" البيئة
معارف، وخبرة أعضاء فريق العمل للحصول على مهنة مستقبلية في قطاع المحافظة على البيئة. ستكون األفضلية ومهارات، 

لكل عضو من  االسم القانوني الكاملأنواع من المهارات و الخبرات. الرجاء تحديد لفريق العمل المتعدد التخصصات الذي ُيبدي 
ترشيح المشروع لمنحة برنامج "الريادة في المحافظة على لكتروني األكثر استخداماً. اذا تم وعنوان البريد اإل أعضاء فريق العمل

. في حال أن اسم أحد أعضاء فريق العمل أثار مخاوف خالل البيئة" ، سيتم فحص فريق العمل بكامله كجزء من العملية الروتينية
ابعة مع عضو الفريق هذا لطلب معلومات شخصية دة في المحافظة على البيئة" بالمتعملية الفحص، سيقوم موظفو برنامج "الريا

 إضافية.
 

اذا كان أي من أعضاء فريق العمل قد شارك المشاركة في مشروعات سابقة ضمن برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة": 
سابقاً في مشروع ممول من برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة"، الرجاء اإلشارة الى سنة المنحة و عنوان آخر مشروع. 

المحافظة على الرجاء االنتباه الى أن المتقدم بالطلب يمكنه المشاركة في مشروع واحد في الوقت نفسه في برنامج "الريادة في 
أن يكون قائد فريق بالبيئة" وال يمكنه المشاركة في أكثر من ثالثة مشاريع "منحة حماة البيئة المستقبليين" في المجموع، وال يسمح 

 ألكثر من مشروع واحد.
 

لتعليمي المطلوب من اختر من القائمة المنسدلة أعلى مستوى تعليمي تم تحقيقه. ال يوجد حد أدنى للمستوى اأعلى مستوى للتعليم: 
 أجل المشاركة كقائد فريق.

 
ابتداءا من أعلى مستوى تعليمي تم الوصول الرجاء تقديم خلفية كاملة عن التعليم ابتداءا بآخر مستوى تعليمي تم الوصول اليه: 

المحافظة على علم البيئة و رجة البكالوريوس في: د4118عليم حتى الشهادة الثانوية. مثال: اليه، أظهر التقدم الذي أحرزته في الت

 : شهادة مدرسية.4111البيئة.  ى: دبلوم في المحافظة عل4112شهادة جامعية في ادارة الموارد الطبيعية. : 4117البيئة. 

 
جميع المناصب اسرد بوضوح الخبرة العملية كاملة بدءا من المسمى الوظيفي الحالي، صاحب العمل و عدد سنوات العمل: 

: ، بدءا من آخر وظيفة. مثالعملت فيها، وأصحاب العمل و عدد سنوات العمل التي أمضيتها مع كل صاحب عمل الوظيفية التي

(، مساعد بحوث، المتاحف الوطنية 4102الى  4100البيئة )المياه الجوفية، معهد التنمية و\أخصائي بيولوجي للمياه العذبة

(4118-4100.) 

 
وضح مسؤولية كل عضو من أعضاء فريق العمل ضمن سياق المشروع بأكمله. مثال، قد  الدور الذي قام فيه ضمن فريق العمل:

تشمل مسؤوليات فريق العمل: قائد الفريق، خبير التثقيف البيئي، مسؤول االسعاف األولي، ُمعاِين األنواع الحيوية، الخ. يجب أن 
، وأنه قد ز المهام التي تقع ضمن مسؤولياتهالخبرة النجاأن كل عضو من أعضاء فريق العمل لديه المقدرة و يكون من الواضح 

 ساهم في تحقيق نجاح المشروع. 
 

أسرد قائمة المهارات الفريدة التي لديك والتي ستكون مفيدة لتنفيذ المهارات ذات الصلة و الخبرة التي أدخلتها الى المشروع: 
 المشروع.

 
اسرد المهارات األساسية في مجال المحافظة على البيئة التي لمشروع: ِصف المهارات والمعارف التي ستكتسبها خالل هذا ا

 ستكتسبها من خالل تجربتك في تنفيذ المشروع.
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إذا كان عضو فريق العمل ما زال طالبا، اذكر الدرجة الجامعية، عنوان األطروحة الجامعية و كيف يختلف ذلك عن المشروع 
المقترح في برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة". هل هذا المشروع يتجاوز الدراسات التي تقوم بها. اذا كان الجواب 

برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" مماثلة لألطروحة الجامعية. اذا كان أي من  ال ُيسمح أن تكون مشاريعنعم، كيف؟ 
أعضاء فريق العمل طالباً وسيستخدم البيانات التي يتم جمعها في مشروع برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" في أطروحته 

األطروحة ريادة في المحافظة على البيئة" ومن برنامج "العليك توضيح أوجه االختالف بين المشروع الممول  يجبالجامعية، 
الجامعية. في حين أن البيانات التي يتم جمعها في مشروع برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" من الممكن إدخالها في 

ريادة في رنامج "المشروع ب كيف تختلف األطروحة عنمشروع األطروحة الجامعية، فانه ينبغي على فريق العمل أن يبرهن 
 المحافظة على البيئة" وكيف أنه سيتعدى أعمال أي دراسات أكاديمية تستفيد من البيانات التي يتم جمعها أثناء تنفيذ المشروع.

 
مشروع بؤرة تركيز األطروحة الجامعية و في حين أن المشاريع من الممكن أن تكون تكميلية، فان عدم التمييز بوضوح بين

 "الريادة في المحافظة على البيئة" سيؤدي الى عدم أهلية عرض االقتراح.برنامج 
 

العالمية، التعاونية مع المؤسسات المحلية ويجب أن تسعى فرق العمل لتطوير الروابط شارون و المعاونون الخارجيين: المست
ة ذات العالقة التي يمكنها تقديم مزيد من أو المنظمات الحكومي\مثل المؤسسات الغير حكومية المحلية أو الوطنية، الجامعات و

المؤسسات ذات الصلة من أجل بناء فريق عمل صائح بخصوص التواصل مع األفراد والخبرات.اذا رغبت بالحصول على الن
 مستشارو المشروع يجب أنأكثر عالمية وأوسع خبرة، الرجاء االتصال مع برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة". مالحظة: 

 ال يخدموا أيضا كحكام لهذا المشروع.

 
مع أحد شركاء برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة". اذا كان يوجد مكتب  عاونيتم الت ننصح بشدة بأنالعالقات مع الشركاء: 

، فونا آند فلوال العالمية، وجمعية المحافظة على الحياة لى البيئة" )بيرد اليف العالمية،ألحد شركاء برنامج "الريادة في المحافظة ع
البرية( أو أحد شركاؤهم المحليين في الدولة التي سيتم فيها تنفيذ المشروع، فاننا ننصحك بأن تتواصل معهم و تسعى للحصول 

فريق العمل في باتصل  على مساعدتهم في إعداد عرض االقتراح. اذا كان لديك أسئلة أو واجهتك صعوبات في التواصل معهم،
اشرح لهم مستوى الدعم الذي حصلت عليه من أي من نحن يمكننا أن نساعدك. ريادة في المحافظة على البيئة" وبرنامج "ال

الشركاء في الطلب الخاص بك. اذا لم تتواصل مع أي من شركاء برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" أو ال يعمل أي منهم 
الطلب الخاص بك. اشرح بوضوح و صدق فيما اذا تواصل فريق العمل أم ال مع المكتب المحلي ن ذلك لن يضر في دولتك، فا

لشريك برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" في الدولة التي يتم فيها تنفيذ المشروع، وفيما اذا كان قد تم الحصول منهم على 
يتم التواصل معهم في تاريخ الحق من أجل الحصول على النصيحة أو التعاون مع أي مساعدة في تطوير المشروع، أو إذا كان س

 فريق العمل.
 
  لفريق العمل  SWOT تحليل  .5
 

ذاتي لنقاط القوى و نقاط الضعف لديهم حسب صلتها بالمشروع، -هو أداة ُتمكن فريق العمل من إجراء تقييم SWOTتحليل 
وكذلك الفرص والتهديدات التي يمكن أن تواجه فريق العمل. هذا نشاط عصف ذهني ينبغي القيام به مع كامل أعضاء فريق 

الرجاء التأكد من إكمال خمس  .كتيب مشروع المحفاظة على البيئةن م 4العمل. يمكن العثور على شرح لهذه العملية في القسم 
 التحديات الُمَعَرفة.نقاط القوى، نقاط الضعف، الفرص وإجابات لكل قسم و مخاطبة كل من 

 
 المراجع .6
 

يجب أن  الرجاء تقديم تفاصيل جهات االتصال لشخصين يعرفان فريق العمل ولديهما استعداد لتوفير المرجع المهني لمشروعك.
، أو من هيئة حكومية محلية. أفصح عن عالقة ةالشخصان من جامعة وطنية، أو مؤسسة غير حكومية محلية أو عالمي نيكون هذا

فريق المشروع ويجب أن  من أقارب أي من أعضاءالمرجعيون ال يسمح بأن يكون األشخاص  مقدم الطلب بالشخص المرجعي.
ن الخارجيين. سيتم االتصال مع األشخاص المرجعيين المعاونين في قائمة المستشارين والموجوديخاص يكونوا مختلفين عن األش

(. ينبغي على قادة المشاريع إخطار األشخاص المرجعيين عند إعالمهم بترشيح 4151فقط في حال تم ترشيح مشروعك )فبراير 
. اذا لم يتوافر األشخاص المرجعيين ضمن هذه النافذة، مشاريعهم لعملية االختيار النهائية، حيث سيكون لديهم فترة قصيرة لالجابة

عدم تلقي جواب من األشخاص المرجعيين ضمن الوقت المحدد قد يجب على فريق العمل تقديم أسماء أشخاص مرجعيين بديلين. 
 يقلل من فرص حصول فريق العمل على المنحة.

 
، )السنة( العنوان. المجلة. المجلد: االصدار، الصفحات. التالي: المؤلفالعلمية بالترتيب الرجاء توضيح جميع المراجع  الفهرس:

 ال تقم بإدراج أي مراجع غير مقتبسة في عرض االقتراح.
 
 الدورات التدريبية العالمية .7
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. 4151 سيتم دعوة ممثل عن كل فريق فائز بالمنحة لحضور دورة تدريبية عالمية، سيتم انعقادها لمدة أسبوعين في يونيو و يوليو

الرجاء تحديد الفرد الذي يمكنه تمثيل فريق العمل في هذه الدورة التدريبية وتقديم بيانات االتصال الخاصة به أدناه. سيتم إجراء 
 م أنه يمكن توفير مترجم اذا تطلب األمر.غالتدريب باللغة االنجليزية. ينصح أن تختار شخص لديه مهارة قوية باللغة االنجليزية ، ر

لتغير السلوكي من المواضيع التي من المحتمل أن تغطيها هذه الدورة التدريبية: تنمية القيادة، التخطيط للمشروع، وسائط االعالم، ا
تأكد بأن الممثل الذي  أفضل ممارسات التدريب.جمع التبرعات، التغير المناخي وخدمات النظام البيئي و التعليم،خالل التوعية و

الشخص الذي يتم اختياره لحضور التدريب سيكون ممثالً عن جميع أعضاء فريق العمل. يشترط هذه المواضيع.  تختاره سيستفيد من
يعطي التدريب بنفسه لجميع أعضاء فريق العمل و أن يقوموا بعد مشارك الى فريق العمل الخاص به ولحضور التدريب، أن يعود ال

. المشارك الذي يتم اختياره يجب أن يكون من دولة مؤهلة لبرنامج "الريادة في الدورة التدريبية بإكمال عدة وظائف دراسية معاً 
. اذا لم يملك جواز سفر، يجب عليه التقدم بطلب 4156ب أن يملك جواز سفر صالح بعد شهر فبراير يجالمحافظة على البيئة" و

%. سيتم 511بأن المعلومات المذكورة أدناه صحيحة الرجاء التأكد  بعد استالم إشعار الفوز بالمنحة. فوراالحصول على جواز سفر 
المعلومات الخاطئة ستؤدي الى استخدامها من أجل إعداد خطاب الدعوة الذي يمكن استخدامه من أجل طلب تأشيرة الدخول.

العنوان المبين أدناه. اذا تم تغيير سنرسل خطاب الدعوة الى االسم وتأخيرات و ربما عدم تمكن المشارك من حضور التدريب. 
الشخص المشارك بعد إرسالك للطلب، الرجاء اعالم برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة" فورا على العنوان 

clp@birdlife.org .المعلومات عن الدورة التدريبية، اطلع لمزيد من  مع ذكر جميع المعلومات المطلوبة أدناه للمشارك الجديد
 في "كيف تبدو الدورة التدريبية العالمية من برنامج الريادة في المحافظة على البيئة؟"األسئلة الشائعة على قسم 
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 : كتابة األسئلة الجيدة، فرضيات و مناهج من أجل مشاريع المحافظة على البيئة:1الملحق 
 دليل مرجعي سريع

 
خطة لمبادرة محافظة على لباحثين من أجل وضع عرض اقتراح والدليل مجموعة من اإلرشادات األساسية للطالب و ايقدم هذا 

فعالة في مجال دم الطلب على صياغة أسئلة جيدة ودقيقة. نحن نأمل بأن تلك االقتراحات ستساعد مقحيث تكون واضحة والبيئة ب
وتوقعات واضحة. تصف هذه الوثيقة أيضا المعلومات التي ينبغي ضيات المحافظة على البيئة، وكذلك تساعده في وضع فر

تضمينها في قسم المناهج لمشروع المحافظة على البيئة. هذه التوصيات ستزيد من احتمالية تقييم المشروع بشكل إيجابي بواسطة 
 المدققين، والذي سيزيد في نهاية األمر احتمالية تمويل المشروع.

 
 لة البحث بشكل صحيحعرف المشكلة و مسئ

 
: كيف، ـوالتي تقودك لصياغة المسألة التي ينبغي االجابة عليها. يبدأ السؤال عادة ب كل مشروع يبدأ بالمشكلة التي تم مالحظتها،

، متى، من، أي، لماذا أو أين. تعريف المشكلة و المسألة التي يتوجب التعامل معها بشكل صحيح هو مفتاح نجاح المشروع. هذا ام
ل تحديد األهداف، هيضمن بأن المدققين سيتعرفون على عملية تفكير مقدم الطلب. كلما كان السؤال محدد أكثر، كلما كان من األس

 1.الفرضيات و التنبؤات للمشروع
 

نك لم نصيحة: اسأل نفسك "ما هو السؤال الخاص بي؟" اذا بدأت االجابة بالقول "أريد أن أعرف إذا...."، فان هذا سيدلك على أ
 تتمكن َبعد من تحديد سؤالك بشكل صحيح.

 
 أمثلة على أسئلة مؤطرة بشكل جيد:

  تؤثر الممرات اإليكولوجية على أعداد األنواع الحية س التي تعيش في الموطن الُمَجَزأ ص؟ ""كيف 

  يؤثر التثقيف البيئي على سلوك المجتمع المحلي ع نحو األنواع الحية س؟""كيف 

 هي الفوائد التي يعود بها برنامج السياحة البيئية على المجتمع المحلي ع؟" "ما 

  يؤثر زوار السياحة البيئية في المنطقة ص على كثافة أعداد األنواع الحية س؟""كيف 
 

 أمثلة على أسئلة مؤطرة بشكل غير جيد:

 الممرات بين أجزاء الموطن الحيوي". هذا  "نريد أن نعرف فيما اذا كانت أعداد األنواع الحيوية س تزيد مع زيادة عدد
 تنبؤ، وليس سؤال.

  نريد أن تعرف إذا كان النوع الحيوي س موجود في المنطقة ع." نقص المعلومات ليس بحد ذاته سؤال في مجال"
 المحافظة على البيئة.

 
يكون قابل للحل )يمكن حله(، ويمكن السؤال يجب أن يتناول شيء يمكن قياسه في نهاية المطاف. ذلك يعني بأن السؤال يجب أن 

استخدامه من أجل اقتراح مجموعة من الفرضيات التي يمكن اختبارها، ومجموعة من التنبؤات التي يمكن مقارنة نتائج الدراسة 
  .2معها

 
محددة. نصيحة: السؤال الذي تقترحه للتعامل معه في مشروعك سيكون واضح اذا تم تأليفه من حيث الفرضيات والتنبؤات ال

 سنناقش الحقا في هذه الوثيقة كيف يمكن كتابة فرضيات و تنبؤات بشكل جيد.
 

 تحويل السؤال الى هدف إجمالي و غاية للمشروع
 

إلجمالي الى عندما تتم كتابة السؤال بشكل واضح، يمكن عندها اقتراح الهدف االجمالي والغاية الرئيسية للدراسة. يشير الهدف ا
المتوقعة للدراسة في مجال المحافظة على البيئة. فهو يمثل الرؤيا الخاصة بعرض االقتراح و ُيظهر بأن مقدم والمساهمة المعقولة 
عالمية. الهدف اإلجمالي يعتمد على سياق علمي رسمي أو سياق بيئي ُتسَتَمد منه الدراسة ايا بطريقة عامة والطلب يفكر بالقض

 3وتساهم فيه في نهاية المطاف.
 

تأمل أن يقدمها المشروع. كيف يتصور مقدم الطلب بأن األمور ستكون "مختلفة" المشروع الى المساهمة المحددة التي تشير غاية 

                                                 
1 Hailman and Strier. 2006. Panning, Proposing, and Presenting Science Effectively. 
2 For more information, refer to section 3.3, problem analysis, in the CLP project Manual. 
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/ConservationProjectManual.pdf   
3 Friedland and Folt. 2009. Writing Successful Science Proposals. 
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أو \ن الطبيعي، ولألنواع الحية، الموطعما هي عليه بعد تنفيذ المشروع. على نقيض الهدف اإلجمالي، فان الغاية الرئيسية محددة 
 ، دراسة حالة، لالطالع على أمثلة محددة(.5يتناولها المشروع )ارجع الى الملحق قضية المحافظة على البيئة التي 

 
 تعريف أهداف المشروع

 
أهداف المشروع هي النتائج الرئيسية للدراسة، فهي مجموعة من البيانات الدقيقة التي تعطينا تفاصيل كافية إليصال بؤرة التركيز 

 .اصة بمبادرة المحافظة على البيئةالخ
 

 تحديد، فحص، التحقق، استكشاف، تحسين، تطوير، أو تقييم.نصيحة: تبدأ األهداف عادة بأفعال مثل 
 

 أمثلة على األهداف:
 

  س في تأثير الممرات اإليكولوجية على أعداد األنواع الحيةالتحقيق. 

  األنواع الحية س. برنامج تثقيفي بيئي من أجل تنفيذه مع المجتمع البشري في المنطقة التي تعيش فيهاتطوير 

  سبل معيشة المجتمع في المنطقة ص من خالل إنشاء برنامج سياحة بيئية.تحسين 
 

 4تذكر: يجب أن تكون األهداف ذكية: يعني محددة، قابلة للقياس، واقعية، وملتزمة بجدول زمني.
 

 كتابة فرضيات و تنبؤات واضحة
 

الفرضيات التي يتم تصورها بعناية تبرهن بأن مقدم الطلب يعي كيف يتالئم المشروع مع المبادرات والبحوث السابقة في مجال 
المحافظة على البيئة. يظهر أيضا للمدقق بأن مقدم الطلب يعرف ما الذي ينبغي اختباره. الفرضية عبارة عن جملة مبدئية تقترح 

  .5 جملة قابلة لالختبارالفرضيات المفيدة يجب أن تكون  شرح محتمل للسؤال. وبالتالي،
 
 

نصيحة: يجب أن تخبرك التنبؤات بالمتغيرات التي ستقوم بقياسها. فكر فيها من حيث الرسم النهائي أو العالقة التي تأمل 
قسم المناهج الخاصة بالمشروع، بمراقبتها. اذا كتبت تنبؤاتك لكنك لم تعرف ما هي البيانات التي تحتاج لجمعها عندما تصل الى 

 فهذا يعني بأن تنبؤاتك غير مقترحة بشكل جيد.
 

 أمثلة على فرضيات و تنبؤات:
 : االتصال بين أجزاء الموطن الطبيعي يزيد من أعداد األنواع الحية أ.1 فرضية
أفراد النوع الحيوي في المنطقة سيكون : اذا كان التوصيل بين أجزاء الموطن يؤثر على أعداد األنواع الحية أ، فإن عدد التنبؤ

 أصغر في األجزاء التي ال يتم فيها بناء ممرات مقارنة باألجزاء التي يتم توصيلها مع بعضها من خالل الممرات اإليكولوجية.
 

 تدمير المواطن الطبيعية. : التثقيف البيئي سيؤثر بشكل إيجابي على سلوك المجتمعات المحلية نحو 2 فرضية
: اذا كان التثقيف يؤثر على سلوك المجتمع البشري عندها فان المناطق التي يتم فيها تنفيذ التثقيف ستكون فيها نسبة إزالة التنبؤ

 األشجار أقل في المستقبل القريب مقارنة بالمناطق التي لم تتلقى فيها المجتمعات أي تثقيف بيئي.
 

 أمثلة على الفرضيات الغير صحيحة:

  على األنواع الحيوية أ في الموطن الطبيعي س : العثور1الفرضية 
األنواع الحية في منطقة غياب األنواع الحيوية، فان العثور على \رغم أنه يمكن استخدام البيانات التي تدل على وجود

 ، ولن يقدم حل للمشكلة الرئيسية في مجال المحافظة على البيئة.محددة غير قابل لالختبار بحد ذاته

  استطالع حول فائدة األنواع الحية أ في نظر الناس، حيث سيقوم المجتمع المحلي باالجابة على أسئلة : 2الفرضية
 االستطالع.

 

                                                 
4 For more details about how to create objective trees, refer to the Conservation Leadership Programme Project Manual, 
Section 3.4, http://www.conservationleadershipprogramme.org/ProjectManuals.asp   
5 Hailman and Strier. 2006. Planning, Proposing, and Presenting Science Effectively. 
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هذه الجملة عامة جدا بحيث ال تصلح ألن تكون فرضية، وهي أيضا غير قابلة لالختبار. التحديد مهم عند كتابة 
ضية ال تبين بوضوح ما هي المتغيرات المحتملة التي سيتم الفرضية. في هذه الحالة، ال يمكن اقتراح تنبؤ ألن الفر

 قياسها.
 

....(. عندها...اذانصيحة: التنبؤ هو ما يمكن توقعه اذا كانت الفرضية صحيحة. من المفيد أن تذكر التنبؤات باستخدام عبارات )
 إذا كانت الفرضية صحيحة، عندها ُستظهر البيانات وجود عالقات محددة.

 
 ج التي ستستخدم في اختبار الفرضياتاشرح المناه

 
الطريقة التي يخطط من خاللها أحدهم للحصول على البيانات الضرورية من أجل اختبار الفرضيات ، تعتبر بمثل أهمية وضوح 
األسئلة بالنسبة للمدقق. المناهج السليمة ستزيد من قوة نجاح المشروع. قسم المناهج يجب أن يشمل المعلومات حول موقع 

دد الكائنات التي تخضع الدراسة، ومدة الدراسة، ووحدة العينات )مثل المخطط، المقطع العرضي، المنطقة، عدد النقاط(، وع
تشمل عدد المواقع،  وحدات العينات. من المهم أن تقدم تفاصيل قدر االمكان حول طرق جمع البيانات، يجب أنللدراسة و

لطلب للعمل معها. يجب أن تشمل المناهج أيضا كيفية التعرف على االختالفات بين المجتمعات التي يخطط مقدم االمجموعات، و
 6الكائنات الخاضعة للدراسة أو المناطق التي سيتم جمع البيانات منها.

 
ينبغي أيضا ينبغي استخدام التنبؤات من أجل تحديد ماهي البيانات التي يكون من الضروري جمعها من أجل اختبار الفرضيات. 

ة وسيسهل المقارنة بين إن أمكن. ذلك سيحسن من احتمالية جمع مجموعات البيانات الجيدالبروتوكوالت المثبتة المناهج وخدام است
لى تقديم الشروحات إالمبادرات األخرى ذات الصلة في مجال المحافظة على البيئة، في حين يتم تجنب الحاجة المشروع و
 التفصيلية.

 
جمعها، ينبغي أن يشمل قسم المناهج وصفاً لنوع التحليالت اإلحصائية التي سيتم استخدامها من أجل حسب البيانات التي سيتم 

اختبار الفرضيات. ال يوجد حاجة لتحديدها بشكل كامل، لكن ال يكفي بأن تقول فقط بأنك ستستخدم طرق احصائية قياسية. اطلع 
ما هي االختبارات االحصائية التي تم ات التي سيتم جمعها ونوع البيان على الدراسات األخرى لتعرف كيف قامت بتحليل

استخدامها واستخدمها كمرجع في المناهج. ذلك سيبرهن للمدققين بأن مقدم الطلب يفهم الموضوع، وبأنه خطط له عن تفكير، وأنه 
 ات صحيحة.يدرك نوع البيانات التي يحتاج للحصول عليها من أجل ضمان الحصول على نتائج و خالصات و توصي

 
، وبأن اتباعها سيساعده في كتابة مشاريع بحثية أو بيئية ناجحة. ائح والتوصيات مفيدة لمقدم الطلبنحن نتمنى بأن تكون هذه النص

( من أجل 5أدناه )الملحق  دراسة الحالةالمادة المطبوعة أدناه تقدم شروحات أكثر تفصيالً حول كتابة المشروع. الرجاء قراءة 
 مثال محدد لمشروع في مجال المحافظة على البيئة. الحصول على

 
  

                                                 
6 Creswell. 2009. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approach 
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 دراسة حالة

 
 معلومات أساسية

الغير عادية تعيش اآلن في  ن بعض مجتمعات القرودحول العالم، حيث أ على القرودتجزئة الموطن الطبيعي يشكل تهديدا خطيرا 
مواطن طبيعية مجزئة بشكل كبير. الغابة األطلسية في البرازيل قد عانت بشكل كبير من التأثيرات المجتمعة للزراعة، الحراجة 

 5% من المساحة األصلية البالغة 54مجمع من بقايا األجزاء التي تشكل مجرد حيث أنها متواجدة اآلن على شكل والتحضر، 
 Brachyteles)االسم العلمي:  هي موطن حيوان الميوريكي الشماليمليون هكتار من الغابات. الغابة األطلسية 

hypoxanthus .من هذا الحيوان تستوطن الغابة األطلسية لكن اليوم لم يبقى  في السابق كانت أعداد كبيرة( المهدد باالنقراض
 في األجزاء المتبقية المعزولة عن بعضها. يعيشونمنه غير حوالي ألف حيوان على قيد الحياة 

 
الندرة النسبية للموارد في تلك األجزاء قد أدى الى انخفاض سريع في عدد حيوانات الميوريكي الشمالي حتى في المنافسة و

ن إجزاء الكبيرة نسبيا، بسبب تعرضه للموت المباشر. رغم أن النمط ليس نموذجياً في األنظمة البيئية األخرى المجزئة، فاأل
% من مساحة الغابة 89الدراسات تقترح بأن أجزاء الغابة األطلسية تميل ألن تكون قريبة من بعضها البعض، حيث أن حوالي 

زء اآلخر. هذا يعطينا فرصة فريدة لربط مجموعات الحيوانات المعزولة عن بعضها، مما متر عن الج 211المجزئة  تبعد حوالي 
 يسهل هجرة اإلناث لزيادة التنوع الجيني، وزيادة احتمالية البقاء على قيد الحياة لهذه الحيوانات.

 
 الهدف اإلجمالي

مع أصحاب األراضي و المجتمعات المحلية من أجل إنشاء مصفوفة مترابطة من األجزاء المتبقية من الغابة األطلسية بالتعاون 
، وزيادة التنوع الجيني، والسماح للمجموعات الصغيرة التي تضم عدد قليل من رة أنثى حيوان الميوريكي الشماليتيسير هج

 الحيوانات بالهجرة الى المساحات التي تكون غنية أكثر بالموارد.
 

 السؤال
التأثير على حجم جماعات حيوان الميوريكي الشمالي التي تعيش في غابة األطلسي تعمل الممرات اإليكولوجية على كيف 

 البرازيل؟-المجزئة في منطقة جوفيرنادور فاالداريس، ميناس جيرايس
 

 غاية المشروع
من خالل تقييم احتمالية و تأثير ربط الجماعات األربع من حيوان الميوريكي الشمالي المعزولة عن بعضها في أجزاء من الغابة 

 البرازيل.-الممرات اإليكولوجية، في منطقة جوفيرنادور فاالداريس، ميناس جيرايس
 

 أهداف المشروع
تقييم احتمالية و كفاءة استخدام الشتالت الطبيعية لبناء الممرات اإليكولوجية في الغابة األطلسية مقارنة مع األنواع . 1 الهدف
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 الغريبة من الشتالت.\التجارية
 

 تحديد تأثير الربط بين أجزاء الغابة على جماعات حيوان الميوريكي الشمالي الباقية على قيد الحياة في أجزاء الغابة.. 2 الهدف
 

تطوير برنامج تعليمي مع المجتمعات المحلية حول أهمية الربط بين أجزاء الغابة من خالل الممرات اإليكولوجية من . 3الهدف 
 الميوريكي الشمالي.أجل المحافظة على حياة حيوان 

 
 الفرضيات

 التجارية.\األنواع الحية الطبيعية أكثر كفاءة في بناء الممرات اإليكولوجية في الغابة األطلسية مقارنة باألنواع الغريبة. 1 فرضية
الغريبة، عندها سيؤدي بناء إذا كانت األنواع الطبيعية أكثر كفاءة في بناء الممرات اإليكولوجية مقارنة باألنواع الحيوية . 1 التنبؤ

الممرات باستخدام األنواع الحيوية الطبيعية الى انخفاض نسبة الوفاة بين الشتالت مقارنة بالممرات التي يتم بناؤها باستخدام 
 التجارية.\الشتالت الغريبة

 
 .الميوريكي الشماليالربط بين األجزاء يزيد من حجم جماعات حيوان . 1-2فرضية 
ن عدد أفراد الحيوانات في كل مساحة إ، عندها فالميوريكي الشمالي: اذا كان الربط يؤثر على حجم جماعات حيوان 1-2التنبؤ 

 سيكون أقل في األجزاء التي ال يتم فيها بناء أي ممرات مقارنة باألجزاء التي يتم ربطها من خالل الممرات اإليكولوجية.
 

 .الميوريكي الشماليالربط بين األجزاء يزيد من فرص الهجرة ألنثى حيوان  .2-2فرضية
، عندها سيكون عدد اإلناث اللواتي يبقين في الميوريكي الشمالي: اذا كان الربط يؤثر على فرص الهجرة لحيوان 2-2التنبو 

جزاء التي يتم توصيلها من خالل الممرات مجموعاتهن األصلية  أعلى في األجزاء التي ال يتم فيها بناء أي ممرات مقارنة باأل
 اإليكولوجية.

 
 .االتثقيف البيئي سيؤثر بشكل إيجابي على سلوك المجتمعات المحلية نحو تدمير المواطن الطبيعية و تجزئته .1-3لفرضية ا

إذا كان التعليم يؤثر على سلوك المجتمعات البشرية في الغابة األطلسية المقسمة، عندها ستكون نسب إزالة الغابات  :1-3 التنبؤ
 في المناطق التي يتم فيها تنفيذ التعليم أقل في المستقبل القريب مقارنة بالمناطق التي لم تتلقى مجتمعاتها أي تثقيف بيئي.

 
 ي يحمي الممرات اإليكولوجية.كل اسيعطي المجتمع المحلي حافزالتثقيف البيئي . 2-3فرضية ال

اذا كان التثقيف البيئي يعطي المجتمعات المحلية حافز لحماية الممرات اإليكولوجية، عندها سيكون عدد الشتالت  :2-3التنبؤ 
تي يتم فيها تنفيذ التثقيف البيئي نسب إزالة الممرات اإليكولوجية أقل في المناطق التم تدميرها بسبب النشاط البشري والتي ي

 مقارنة بالمجتمعات التي لم تتلقى التعليم البيئي.
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  ا
 مواد أفضل الممارسات للمتقدمين بطلبات برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة"\: مرجع2الملحق 

 
 تنفيذ،و البيئة" في اختيار أفضل تقنيات تطوير،تهدف هذه المادة لمساعدة المتقدمين بطلبات برنامج "الريادة في المحافظة على 

ن الطلبات التي يمكنها أن إوتقييم المشاريع. بسبب الطبيعة التنافسية لعملية طلبات برنامج "الريادة في المحافظة على البيئة"، ف
البيئة، ستكون لها األفضلية تبرهن استخدامها ألفضل الممارسات التي تم تطبيقها بنجاح في أماكن أخرى في مجال المحافظة على 

 لدى لجنة التحكيم في برنامج الريادة في المحافظة على البيئة.
 

مواقع معينة وقد تستدعي الحاجة الى تكييفها من أجل استخدامها في \شارة الى أن بعض تلك المصادر محددة لمواقفينبغي اإل
برنامج الريادة في المحافظة على البيئة على العنوان مشروع معين. يمكن للمتقدم بالطلب أن يتصل مع فريق العمل في 

clp@birdlife.org .من أجل الحصول على النصائح و الدعم أثناء عملية تقديم الطلبات 
 

 تصميم المشروع\كتابة عرض االقتراح
 

ها جميع المتقدمين، تشمل معيار التأهل أمادة من الضروري أن يقر –ارشادات طلب برنامج الريادة في المحافظة على البيئة 
 لبرنامج الريادة في المحافظة على البيئة ومعلومات عن كيفية كتابة عرض اقتراح فعال لبرنامج الريادة في المحافظة على البيئة.

 
 سبانية،اإلو نجليزية،اإلمتوافر باللغات  –معلومات عن تصميم المشروع، وتنفيذه و تقييمه  –كتيب مشروع المحافظة على البيئة 

 التبتية.و الصينيةو الروسية،و
 

مصدر ممتاز مع قسم كبير حول تصميم وتطوير  –لتبرعات المؤسسية من أجل مشروعات المحافظة على البيئة جمع ا
 رنسية.الفو سبانيةاإلو نجليزيةاإلالمشروع. متوافر باللغات 

 
 كتابة  أسئلة وفرضيات ومناهج جيدة لمشاريع المحافظة على البيئة : دليل مرجعي سريع

 
حول كيفية زيادة  توصيات –نصائح لدمج األنواع االجتماعية في عروض اقتراح منحة برنامج الريادة في المحافظة على البيئة 

 ك.تأثير مشروعك من خالل إدخال النوع االجتماعي الى مشروع
 

 نصائح حول كيفية تطوير و كتابة الملخص الفعال – كتابة الملخص
 

 إدارة وتقييم المشروع.وتخطيط، وأطر عمل وبرمجيات مجانية لتصميم،  –على البيئة المقاييس المفتوحة للمحافظة 
 

 مجموعة أدوات للمراقبة والتقييم – تقييم أفضل
 

 الموقع\إدارة األنواع الحية
 

نقطة مرجعية أساسية لجميع المشاريع المعتمدة على األنواع الحية، حيث  -لالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعةالقائمة الحمراء 
تحتوي على معلومات حول الحالة الحالية، األعمال السابقة، البيانات الخاصة واإلجراءات المقترحة للمحافظة على البيئة لجميع 

 الم.األنواع الحية المهددة باالنقراض في الع
 

 دروس مجانية! –المحافظة على التنوع الحيوي، خدمات النظام البيئي و التغير المناخي: مواد تعليمية و بناء القدرات 
 

خطط االجراءات المنشورة التي أعدها مجموعة من األخصائيين في  – خطط االجراءات من االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة
مجموعات من األنواع الحية والمجموعات التصنيفية. اطلع عليها لكي ترى فيما االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، والتي تضم 

 اذا كانت تشمل هدف مشروعك.
 

رشادية، دراسات خمة من الكتيبات اإلقاعدة بيانات ض –أدوات إدارة المحافظة على البيئة من االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة 
الحالة ومجموعات األدوات لمجموعة متنوعة من استراتيجيات ادارة المحافظة على البيئة، اطلع عليها لكي ترى فيما اذا كان أي 

 منها ينطبق على هدف مشروعك.
 
مصدر مفيد في بناء القدرات في ما يتعلق بتشجير الغابات  –الحيوية األصلية االستوائية معلومات إعادة التشجير لألنواع  
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http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/FundraisingManual_French_14mb.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/Writing%20Good%20Questions.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/Writing%20Good%20Questions.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/CLP%20-%20Gender%20Integration%20Tips_Final.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/Writing%20an%20Abstract.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/Writing%20an%20Abstract.pdf
http://cmp-openstandards.org/
http://betterevaluation.org/
http://betterevaluation.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.birdlife.org/biodiversity-and-climate-change/capacity-building
http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/publications/species_actions_plans/
http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/publications/species_actions_plans/
https://www.iucn.org/knowledge/tools/tools/conservation/
http://reforestation.elti.org/
http://reforestation.elti.org/
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 االستوائية.
 

البرية والشاطئية كوسيله لتحسين سبل المعيشة والمحافظة على التنوع والتكييف المعتمد على األنظمة البيئية في المناطق البحرية، 
مصادر تم تجميعها بواسطة المؤسسة العالمية للمحافظة على البيئة وتتعلق بالتكييف المعتمد  – الحيوي في مواجهة التغير المناخي

 ي في المناطق االستوائية.على النظام البيئ
 

األنظمة البيئية  مصادر مفيدة للمشاريع التي تقوم بتنفيذ األعمال في -دليل المجتمع المدني لألنهار الصحية و المرونة المناخية
 النهرية

 
مجموعة أدوات من المنهجيات من أجل تقييم  -مجموعة أدوات تقييم األراضي الرطبة من االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة

 التركيز تحديدا على سبل المعيشة.التنوع الحيوي و قيمة األراضي الرطبة، مع 
 

المبادرة التوسعية في المحيط الهادئ: مجموعة أدوات من المصادر للتخلص من القطط و القوارضكتيب التخلص من األنواع 
  الحية

 
 كتيبات شاملة للتخلص من األنواع الحية العدائية في الجزر. العدائية من االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة

 
 التعليم و التوعية

 
تجميع األدوات الستخدامها في تقييم واستهداف المواقف والسلوكيات  – التغير السلوكي في المناظر الطبيعية الذهبية في المايا

 .)شارك في كتابتها خريجي برنامج الريادة في المحافظة على البيئة(
 

مجموعة أدوات طورها  – CEPA –التوعية العامة و التعليمية ، وتوعية االتصاالت  من االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة 
ن أجل النقاط البؤرية الوطنية واستراتيجيات التنوع الحيوي الوطنية ومنسقي خطط االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة م

 .االجراءات
 

دليل ارشادي  –مجال المحافظة على البيئة العمل مع األشخاص من أجل تصميم استراتيجيات االتصاالت في  –استهداف السلوك 
 أعدته المؤسسة العالمية للمحافظة على البيئة من أجل تطوير استراتيجيات اتصاالت فعالة تركز على التغير السلوكي.

 
مجموعة من االرشادات حائزة على تقدير عالي من أجل تطوير  –تطوير استراتيجية االتصاالت  –معرفة الطريقة الغير ربحية 
 استراتيجية اتصاالت فعالة.

 
 كتيب عن أفضل الممارسات لتصميم و تشغيل مراكز تثقيف األراضي الرطبة

 
 السياسة و المناصرة

 
 حول كيفية تصميم وتنفيذ خطة المناصرة. 2دليل شامل للمناصرة في التطوير، انظر القسم  –كتاب مناصرة معونة المياه 

 
مزيد من المعلومات المفيدة حول تطوير وتنفيذ استراتيجيات مناصرة من أجل تغيير  –إرشادات مناصرة الرعاية أدوات و 
 السياسات.

 
 .تصميم وتنفيذ استراتيجية المناصرة مصدر آخر جيد من أجل – VSOمجموعة أدوات المناصرة التشاركية 

 
 .كيفية استخدام نتائج البحوث العلمية من أجل التأثير على صناعة القرار –تحويل العلوم الى أفعال 

 
 سبل المعيشة

 
كتيب وارشادات من أجل متمرسي سبل  –تنويع و تحسين سبل المعيشة المستدامة من االتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة 

 المعيشة البديلة.
 

 األفراد و المؤسسات –بناء القدرات 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/
http://www.internationalrivers.org/resources/civil-society-guide-to-healthy-rivers-and-climate-resilience-8104
http://www.internationalrivers.org/resources/civil-society-guide-to-healthy-rivers-and-climate-resilience-8104
http://www.internationalrivers.org/resources/civil-society-guide-to-healthy-rivers-and-climate-resilience-8104
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-015.pdf
http://rce.pacificinvasivesinitiative.org/
http://rce.pacificinvasivesinitiative.org/
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/ssc-op-042.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/ssc-op-042.pdf
http://capacityforconservation.org/wp-content/uploads/2012/11/Yaaxche-Behaviour-Change-Lit-Review.pdf
http://capacityforconservation.org/wp-content/uploads/2012/11/Yaaxche-Behaviour-Change-Lit-Review.pdf
http://www.iucn.org/about/union/commissions/cec/cec_specialty_groups/cec_cepa_specialty_group/
http://seaturtlestatus.org/sites/swot/files/CI-Targeting%20Behavior_low%20...pdf
http://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/effective-communications-1/communications-strategy
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-cepa-wetland-centre-handbook/main/ramsar/1-63-69%5E26517_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-cepa-wetland-centre-handbook/main/ramsar/1-63-69%5E26517_4000_0__
http://www.wateraid.org/~/media/Publications/advocacy-sourcebook.ashx
http://www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_Advocacy_Guidelines.pdf
http://www.vsointernational.org/Images/advocacy-toolkit_tcm76-25498.pdf
http://www.science2action.org/index.php?option=com_content&view=article&id=159
http://cmsdata.iucn.org/downloads/sled_final_1.pdf
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معلومات عن تطوير التعاونات والشراكات ما بين القطاعات )التسجيل مطلوب(، التنزيل المجاني متوافر  –كتيب أدوات الشراكة 
سبانية، اإلوالصربية، والبرتغالية، والهندية، واأللمانية، والفرنسية، والفارسية، والصينية، والعربية، ونجليزية، باللغات اإل

 الروسية والفيتنامية.والسواحيلية، و
 

يتألف من العديد من أدوات مصدر جيد للمؤسسات الغير حكومية والمؤسسات البيئية األخرى، حيث  -قدرات المحافظة على البيئة
 رشادات والروابط لمصادر مفيدة أخرى.التقييم والتقييم الذاتي، واإل

 
القدرات و مشاركة المعارف  بناء –المحلية مجموعة أدوات لدعم المحافظة على البيئة بواسطة السكان األصليين و المجتمعات 

 في المناطق واألراضي المحمية بواسطة السكان األصليين والمجتمع المحلي.
 

ها تقدم نإمعلومات مفيدة عن مؤسسات المجتمع. اضافة الى االعالن عن فرص التمويل، ف –التمويل للمؤسسات الغير حكومية 
 حكومية.الدراية وقدرات جمع األموال للمؤسسات غير كتيبات وأدلة إرشادية مفيدة لتحسين القدرات اإل

 
 بحث في مجال المحافظة على البيئة )بواسطة تاكسا(

 
 الطيور

 
 يشمل قسم واسع يتحدث عن كيفية اختيار المنهجيات األكثر كفاءة التي تالئم بؤرة بحثية محددة. –تقنيات تعداد و مسح الطيور 

 
 مسح الطيور –تقنيات الحملة الميدانية 

 
 الثديات

 
 مسح الخفافيش –تقنيات الحمالت الميدانية 

 
 القرود –نيات الحمالت الميدانية تق
 

 الثديات الصغيرة -تقنيات الحمالت الميدانية
 

إيكولوجيا الغابات االستوائية وبروتوكول شبكة  –بروتوكوالت فريق العمل المتعلقة بمراقبة الفقاريات األرضية ) أفخاخ الكاميرا( 
المراقبة لعمليات المسح باستخدام أفخاخ الكاميرات )البروتوكوالت ترتبط تحديدا بمواقع مراقبة فريق العمل لكن يمكن تكييفها لكي 

 ئم العمل في المواقع األخرى(تال
 

 طرق تقييم و مسح الثديات البحرية
 

 البحار السمك +
 

 السمك -تقنيات الحملة الميدانية 
 

قاعدة بيانات موسعة تشمل دراسات الحالة، ومجموعات  –المنشورات البحرية من االتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة 
 األدوات و كتيبات تتعلق بالمحافظة على الشعاب المرجانية ومواطن األحياء البحرية.

 
 الالفقاريات

 
 الحشرات -تقنيات الحملة الميدانية 

 
 الزواحف والبرمائيات

 
الزواحف والبرمائيات –تقنيات الحملة الميدانية 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/
http://thepartneringinitiative.org/w/resources/toolbook-series/the-partnering-toolbook/
http://capacityforconservation.org/
http://www.iccaregistry.org/docs/ICCA%20toolkit%20final%20Version%202.pdf
http://www.fundsforngos.org/
http://www.ebcc.info/wpimages/other/birdsurvey.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/Bird_Surveying_Manual.pdf
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/2C503639-2BCE-4580-AA66-8725DA4D412A/0/BatManualUpdated.pdf
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/605AD10F-07B2-4E9B-9F15-40B7B477B3E5/0/Primatesupdated.pdf
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/C6CC4037-B52E-4E3C-A0B3-E0FBECD8E07F/0/SmallMammalsupdated.pdf
http://www.teamnetwork.org/protocols/bio/terrestrial-vertebrate
http://alaska.usgs.gov/products/pubs/1999/1999_Udevitz_MarMammSurvAssessMeth.pdf
http://alaska.usgs.gov/products/pubs/1999/1999_Udevitz_MarMammSurvAssessMeth.pdf
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/914F3A5F-9675-4AD3-88C6-B8E384766E86/0/FISHESupdated.pdf
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/914F3A5F-9675-4AD3-88C6-B8E384766E86/0/FISHESupdated.pdf
http://www.iucn.org/cccr/publications/
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/D7012894-AC14-4B7F-AF57-5EDA36E85E8E/0/Insectsmanualupdated.pdf
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/9E3CF152-C817-470C-AC0C-C8FE82A8CBAD/0/Reptilesupdated.pdf
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  تقليل تعريض البرمائيات لمسببات  ا الرجوع الى المصدر التالي:البرمائيات يجب عليهجميع المشاريع التي تعمل مع
 األمراض أثناء الدراسات الميدانية

 الى المصدرين التاليين:جميع المشاريع التي تقوم بأعمال ميدانية تتعامل مع الفطريات أحادية الخلية ينبغي عليها الرجوع 

  معلومات عن الفطريات أحادية الخلية –حافظوا على الضفادع 

  عن مرض بروتوكول المسح االستطالعي من أجل الكشفchytridiomycosis  في جميع مواطن الضفادع في
 استراليأ

 
 

 المسح االستطالعي للنباتات والمواطن الطبيعية
 

النباتات المتسلقة و كربون \الحيوي لألشجاربروتوكوالت من أجل تقييم التنوع  – بروتوكوالت فريق العمل لمراقبة الكساء النباتي
 الغابة )البروتوكوالت تتعلق تحديداً بمواقع مراقبة فريق العمل لكن يمكن تكييفها لكي تالئم العمل في المواقع األخرى(

 
)البروتوكوالت تتعلق تحديداً بمواقع  بروتوكوالت من أجل تقييم المتغيرات المناخية – بروتوكوالت التغير في استخدام األراضي

 مراقبة فريق العمل لكن يمكن تكييفها لكي تالئم العمل في المواقع األخرى(
 

)البروتوكوالت تتعلق تحديداً بمواقع مراقبة فريق  تقييم المتغيرات المناخيةبروتوكوالت من أجل  - بروتوكوالت مراقبة المناخ
 العمل لكن يمكن تكييفها لكي تالئم العمل في المواقع األخرى(

 
 تحليل البيانات

 
R Project – ا في ذلك عدد من الحزم المالئمة لتحليل بيانات برمجيات احصائية مجانية توفر تشكيلة واسعة من الوظائف، بم

 العمل الميداني في مجال المحافظة على البيئة.
 

QGIS Project – برمجيات مجانية توفر وظيفة نظام المعلومات الجغرافية العالمي. 
 

ESRI ArcGIS Online –  يضا للمستخدمين أحساب مجاني يتيح لك إنشاء وإدارة الخرائط، التطبيقات، والبيانات. يسمح
 نترنت.ين على اإلبمشاركة والوصول الى البيانات التي ينشرها المستخدمين اآلخر

 
DISTANCE- .برمجيات مجانية وبروتوكوالت للمسح االستطالعي من أجل أخذ عينات المسافات 

 
PRESENCE – غال.برمجيات مجانية من أجل نمذجة اإلش 

 
Estimate S – برنامج برمجي مجاني من أجل توليد مقاييس ومؤشرات التنوع الحيوي. 

 
 استخدام النتائج

 
رشادات وأدوات من أجل وضع وتحديث تقييمات القائمة إ – تقييمات القائمة الحمراء لالتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة

 الحمراء لألنواع الحيوية.
 .ين تنشر؟ كتيب عن المنافذ الصحفية للمساهمين في علوم المحافظة على البيئةأ

 التحقق من األنواع الحية.دليل أفضل الممارسات من أجل تجميع ومعالجة ونشر قوائم 
 

http://www.int-res.com/abstracts/dao/v92/n2-3/p175-185/
http://www.int-res.com/abstracts/dao/v92/n2-3/p175-185/
http://www.savethefrogs.com/threats/chytrid/index.html
http://www.int-res.com/articles/dao_oa/d080p085.pdf
http://www.int-res.com/articles/dao_oa/d080p085.pdf
http://www.teamnetwork.org/protocols/bio/vegetation
http://www.teamnetwork.org/protocols/bio/vegetation
http://www.teamnetwork.org/protocols/bio/zohdec
http://www.teamnetwork.org/protocols/bio/zohdec
http://www.teamnetwork.org/protocols/climate
http://www.teamnetwork.org/protocols/climate
http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
http://www.qgis.org/en/site/
http://www.qgis.org/en/site/
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisonline/features/free-personal-account
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisonline/features/free-personal-account
http://distancesampling.org/
http://distancesampling.org/
http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/software/presence.html
http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/software/presence.html
http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates/EstimateSPages/AboutEstimateS.htm
http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates/EstimateSPages/AboutEstimateS.htm
http://www.iucnredlist.org/technical-documents/red-list-documents
http://www.iucnredlist.org/technical-documents/red-list-documents
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/AlumniContactInfo/Where-to-Publish.pdf
http://www.gbif.org/resources/2306

