األسئلة المتكررة بشأن برنامج إعداد حماة البيئة
يھدف ھذا الملف والخاص باألسئلة المتكررة ) (FAQإلى مساعدة المتقدّمين المحتملين على اتخاذ قرار بشأن إمكانية تقديم
طلب لالنضمام إلى )برنامج إعداد حماة البيئة  ،(Conservation Leadership Programmeو يساعد على إجابة األسئلة
المتعلقة بعملية تقديم الطلبات .ينبغي أن يقرأ مقدمو الطلبات ھذا الملف مع تعليمات التقديم:
http://www.conservationleadershipprogramme.org/Apply.asp

إذا كانت لديكم أية أسئلة لم يتم تغطيتھا ھنا ،يُرجى مراسلتنا إلكترونيا ً على  .clp@birdlife.orgمع األسف ال يمكننا الرد
على أسئلتكم عبر الھاتف.
التعليمات:
انقر على أحد األسئلة في األسفل ليتم نقلك إلى اإلجابة .انقر على الرجوع الى األعلى في أي وقت للعودة إلى البداية.

أسئلة متكررة عامة:
ما ھي المنحة التي ينبغي أن أتقدّم للحصول عليھا؟
ما حجم التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه المشروع؟
متى ينبغي أن يبدأ مشروع  CLPالخاص بي؟

أسئلة متكررة متعلقة باألھلية:
إلى متى يمكن التقدُّم إلى مشروعات CLP؟
كم عدد األفراد الذين يمكنھم االنضمام إلى فريق CLP؟
ما ھي الدول المؤھلة للحصول على تمويل CLP؟
ھل يمكن أن ينتمي أعضاء الفريق إلى الدول ذات الدخل المرتفع؟
ھل يمكن استخدام منح  CLPلتمويل الحصول على شھادات الماجستير والدكتوراه؟
ماذا المقصود ببناء القدرات؟
يصنف )االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة( األنواع التي استھدفھا كوشيكة التعرض لالنقراض )/(NTغير مھددة باالنقراض
)/(LCغير خاضعة للتقييم .ھل مشروعي مؤھل؟

ھل يمكن استخدام تمويل  CLPلتغطية األعمال المختبرية؟
ھل يمكن استخدام تمويل  CLPللمساعدة في دعم المشروعات القائمة؟
ھل يمكن استخدام تمويل  CLPلتغطية الرواتب؟
ھل يمكن لمتقدّمين المشاركة في أكثر من مشروع CLP؟
من الذي يمكنه االنضمام إلى فريق مشروع CLP؟
ھل يجوز أن يكون المتقدمون موظفين لدى منظمات شريكة لـ CLP؟
ھل يمكن تغيير فريق مشروع ً ) CLP
مثال في حالة عدم تم ُّكن أحد األعضاء من االستمرار في المشاركة(؟
ماذا المقصود ب"حماة البيئة حديثي التوظيف"؟
ما ھي مؤھالت المتق ّدم المثالي؟

أسئلة متكررة متعلقة بعملية تقديم الطلبات:
ما الدعم الذي يمكن ل  CLPتقديمه أثناء عملية تقديم الطلبات؟
ھل يمكن تقديم الطلبات بلغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية؟
أواجه المشاكل في إدخال جميع بياناتي على استمارة الطلب عبر االنترنت.
أواجه مشاكل في إدخال البيانات في مجاالت منطقة الموقع /الميزانية في استمارة الطلب عبر االنترنت.
ما حجم التفاصيل التي ينبغي تقديمھا في الميزانية؟
ما ھو آخر موعد لتقديم الطلبات؟
أين يمكنني تقديم الطلب؟
إذا لم أنجح ھذا العام ،ھل يمكنني إعادة تقديم الطلب خالل الدورة التالية للمنحة؟
ما ھو المزايا األخرى المتاحة للفرق التي تحصل على منحة CLP؟
ما ھي دورة التدريب الدولية الخاصة ب CLP؟
ھل يمكنني تل ّقي مساعدة أحد المستشارين أثناء تقديم الطلب؟
ما ھي عملية المراجعة؟
من ھم المراجعون؟

أسئلة متكررة عامة:
ما ھي المنحة التي ينبغي أن أتقدّم للحصول عليھا؟
ھناك ثالثة أنواع من منح مشروع  :CLPمنح )حماة البيئة المستقبليين( ومنح )المتابعة( ومنح )القيادة( .منح )حماة البيئة المستقبليين(
مخصصة للمشروعات الجديدة التي لم يسبق لھا تلقي الدعم من  .CLPأما منح )المتابعة( فمخصصة للمشاركين السابقين في منح )حماة
البيئة المستقبليين( والذين يرغبون في مواصلة وتوسيع األعمال المنفذة في المشاريع السابقة .بينما يتم تخصيص منح )القيادة(
للمشاركين في منح )المتابعة( الذين يرغبون في إدخال المزيد من التطوير على مشروعاتھم مع التركيز بشكل أكبر على الحماية بدالً
من البحث .تأكد من تقدمك للمنحة الصحيحة عند تسجيل الدخول إلى الموقع اإللكتروني الخاص بتقديم الطلبات.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ما حجم التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه المشروع؟
يمكن أن يقدم  CLPدعما ً يصل إلى  12,500دوالر أمريكي لمنح )حماة البيئة المستقبليين( و 20,000دوالر أمريكي لمنح )المتابعة(
و 40,000دوالر أمريكي لمنح )القيادة( .يمكن أن تتضمن ميزانية المشروع التمويالت الممنوحة من متبرعين آخرين ،إال أن المبلغ
اإلجمالي المطلوب من  CLPيجب أن يغطي  %50على األقل من ميزانية المشروعً .
فمثال يمكن أن تتضمن ميزانية منحة )حماة البيئة
المستقبليين( مبلغ  12,500دوالر أمريكي من  CLPو حتى  12,500دوالر أمريكي كحد أقصى من المتبرعين اآلخرين .وفي حالة
أخرى يمكن أن تشمل ميزانية منحة )حماة البيئة المستقبليين( مبلغ  12,500دوالر أمريكمن  CLPبدون أية مبالغ من متبرعين آخرين.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

متى ينبغي أن يبدأ مشروع  CLPالخاص بي؟
يتم اإلعالن عن منح  CLPفي أبريل من كل عام وتصبح التمويالت متاحة في أول مايو .وھو ما ينبغي أن تضعه في االعتبار عند
تحديد تاريخ البدء في مشروعك .يمكن لمشروع  CLPالخاص بك أن يبدأ قبل مايو فقط في حالة حصولك على تمويالت من مصادر
أخرى لتبدأ أعمال الفريق .يتم دعوة أحد أعضاء كل فريق فائز بمنحة  CLPكل عام لحضور دورة تدريبية دولية برعاية  CLPويتم
عقدھا في يونيو/يوليو .يفضل بدء األنشطة الرئيسية لمشروعك عقب انتھاء ھذه الدورة التدريبية حتى يتم ّكن فريقك من استخدام
األدوات والمفاھيم التي تعلّمھا ،إال أن ھذا ليس متطلّبًا نظراً إلى تعدد مواسم المجال.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

أسئلة متكررة متعلقة بمعايير المنح:
إلى متى يمكن التقدﱡم إلى مشروعات CLP؟
تتفاوت مدة مشروع  CLPوفقا ً لنوع المنحة التي تحصل عليھا .يجب أن تتراوح مدة المشروع ما بين ثالثة إلى اثنا عشر شھراً لمنح
)حماة البيئة المستقبليين( .بينما يمكن لمنح )المتابعة( أن تمتد إلىعامين ومنح )القيادة( إلى ثالثة أعوام .من المتو ّقع أن ين ّفذ الفريق
جميع األعمال الميدانية والتحليلية و التقارير النھائية خالل تلك اإلطارات الزمنية.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

كم عدد األفراد الذين يمكنھم االنضمام إلى فريق CLP؟
يجب أن تتكون جميع فرق مشروعات  CLPمن ثالثة أعضاء على األقل .وال يوجد حد أقصى لعدد األعضاء الذين يمكنھم المشاركة في
الفريق ،إال أنه يجب وضع أدوار ھادفة ومحددة بوضوح لكل عضو من أعضاء الفريق .يتراوح حجم معظم الفرق ما بين ثالثة إلى
خمسة أعضاء.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ما الدول المؤھلة للحصول على تمويل CLP؟

خالل عام  2015ستقبل  CLPفقط المشروعات التي يتم تنفيذھا في إحدى الدول االثنين وعشرين التالية :الجزائر ،أنجوال ،أذربيجان،
البرازيل ،الصين ،مصر ،جورجيا ،الھند ،أندونيسيا ،العراق ،الكويت ،ليبيا ،ماليزيا ،المكسيك ،موزمبيق ،عمان ،أفريقيا الجنوبية،
تايالند ،ترينيداد وتوباغو ،تركيا ،اإلمارات العربية المتحدة وفيتنام.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ھل يمكن أن ينتمي أعضاء الفريق إلى إحدى الدول غير المؤھلة؟
يُسمح بمشاركة أعضاء الفريق غير المنتمين إلى إحدى الدول المؤھلة المشاركة في المشروعات التي يمولھا  CLPباستثناء الدول
الخاضعة لعقوبات من المملكة المتحدة/االتحاد األوروبي/الواليات المتحدة/األمم المتحدة ،وذلك شريطة أن ينتمي نصف عدد أعضاء
الفريق على األقل باإلضافة إلى قائد الفريق أو القائد المساعد إلى الدولة التي يستھدفھا المشروع .يُرجى مالحظة أن المنت ِخبين لن
يتخذوا موقفا ً إيجابيا ً تجاه تخصيص جزء كبير من ميزانية المشروع لتغطية رحالت طيران دولية ألعضاء الفريق.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ھل يمكن استخدام منح  CLPلتمويل الحصول على شھادات الماجستير والدكتوراه؟
يمكن ألعضاء الفريق استخدام البيانات التي تم جمعھا كجزء من مشروع  CLPفي الرسائل الجامعية .إال أنه ال يجوز أن يكون ھذا ھو
التركيز األساسي للمشروع و ينبغي على العروض التي تتضمن جمع بيانات لرسائل علمية أن توضح مسار المشروع فيما يتجاوز
نطاق البحث .يمكن للفريق تحقيق ذلكً ،
مثال ،عن طريق طرح مسألة بحثية تكميلية للرسالة العلمية التي يتم بحثھا أثناء المشروع أو
إضافة مشاركة مجتمعية أو أحد عناصر السياسات العامة أو نشاط آخر موجه لحماية البيئة .ينبغي أن يوضح المشروع كيف يستھدّف
بناء قدرات حماية البيئة .ال يجوز استخدام تمويل  CLPلتغطية التكاليف المتعلقة بالرسوم الدراسية أو المؤتمرات أو المنح الدراسية.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ماذا المقصود ببناء القدرات؟
بالنسبة لـ  CLPيعني بناء القدرات تحسين المھارات الفنية الخاصة بحماية البيئة باإلضافة إلى رفع الكفاءة القيادية .ينبغي أن يوضّح
المتقدمين لـ  CLPتوضيح كيف سيساھم المشروع في بناء قدرات كل أعضاء الفريق.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

يصنف )االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة( األنواع التي استھدفھا كوشيكة التعرض لالنقراض )/(NTغير مھددة باالنقراض
)/(LCغير خاضعة للتقييم .ھل مشروعي مؤھل؟
ً
مؤھال للحصول على تمويل  CLPيجب عادةً أن تكون األنواع المستھدفة مدرجة على قائمة األنواع المھددة باالنقراض
لكي تكون
عالميا ً .وھو ما يعني بالنسبة لـ  CLPتصنيفھا من قِبل )االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة( كمعرضة لالنقراض ) (VUأو مھددة
باالنقراض ) (ENأو مھددة باالنقراض بشكل حرج ) .(CRكما تُقبل المشروعات التي تركز على األنواع ناقصة البيانات )(DD
شريطة أن يتمكن المتقدم من توضيح الضرورة الملحة التخاذ إجراء الحماية .فيما يتعلق بالمشروعات التي تركز على عدة أنواع،
ينبغي أن يقع نوع واحد على األقل من كل مجموعة تصنيفية تتم دراستھا تحت تصنيف )مھدد باالنقراض( .إذا كانت األنواع
المستھدفة للمشروع ال تقع تحت أي من التصنيفات السابقة ،يجب على المتقدم تقديم أدلة كافية -عادةً في على ھيئة تقاريير تمت
مراجعتھا من قِبل الزمالء -تقترح الحاجة إلى اتخاذ إجراء عاجل للحماية .تتوفر أحدث قوائم )االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة(
على الرابطhttp://www.iucnredlist.org/search :
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ھل يمكن استخدام تمويل  CLPلتغطية األعمال المختبرية؟
ال تغطي منح  CLPعادةً تكاليف باھظة تتعلق بالتحاليل المختبرية ،وذلك باستثناء أن تكون تلك األعمال المختبرية عاجلة وضرورية
للحماية ،مثل اختبار .Chytridomycosis
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ھل يمكن استخدام تمويل  CLPللمساعدة في دعم مشروعات قائمة؟
ال .يجب أن تتولى المشروعات أعمال جديدة ً
بدال من دعم استمرار مشروعات قائمة بالفعل .يُستث َنى من ذلك منح )المتابعة( ومنح
)القيادة( التي تُمنح للمشروعات التي تلقت بالفعل منحة .CLP
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ھل يمكن استخدام تمويل  CLPلتغطية الرواتب؟
ال يجوز استخدام منح  CLPلتغطية رواتب أعضاء الفريق أو المستشارين الخارجيين .غير أن تعليمات ال  CLPتسمح بإعانات مالية
معقولة لتغطية نفقات المعيشة األساسية .ومن الھام أن يشمل عرضك على تبريرات وبنود واضحة للتكاليف الخاصة بأية إعانات مالية
ترغب في تغطيتھا باستخدام تمويل .CLP
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ھل يمكن للمتقدّمين المشاركة في أكثر من مشروع CLP؟
يمكن للمتقدمين المشاركة في مشروع  CLPواحد فقط في كل مرة .ويمكن للمتقدم المشاركة في إجمالي ثالثة مشروعات لمنحة CLP
الخاصة بـ )حماة البيئة المستقبليين( كحد أقصى شريطة أن يتولى منصب قيادة الفريق مرة واحدة.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

من الذي يمكنه االنضمام إلى فريق مشروع CLP؟
يمكن أن يضم فريق المشروع أشخاصا ً ينتمون إلى عدة مجاالت وخلفيات ومواقع وظيفية .فال يتطلب األمر أن يكون جميع أعضاء
الفريق من البيولوجيينً .
مثال ،يمكن أن يتكون الفريق من طالب جامعي ذو خبرة في التعامل مع وسائل اإلعالم وعضوين يقومان
بإجراء األعمال الميدانية في إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية وأحد الحاصلين حديثا ً على شھادة الماجستير في التربية ويرغب
في التدريس في مجال حماية البيئة .كما نحث على تعدد خبرات أعضاء الفريق حتى تناسب األنشطة التي سيقومون بھا .ويمكن أن
يتكون الفريق من ثالثة أعضاء يعملون جميعا ً لدى نفس المنظمة غير الحكومية المحلية إال أنھم يتمتعون بخبرات مختلفة تساھم في
المشروع.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ھل يجوز أن يكون المتقدّمون موظفين لدى منظمات شريكة لـ CLP؟
ال يجوز ألعضاء الفريق العمل في وظيفة ذات دوام جزئي أو دوام كامل أو كمتعھدين ألية منظمة شريكة لـ CLP؛ وھي )جمعية الطيور
العالمية() ،جمعية الحيوانات والنباتات الدولية( و)جمعية المحافظة على الحياة البرية( .يُرجى مالحظة أن ھذا المعيار ينطبق فقط على
األشخاص الموظفين مباشرةً من قِبل المنظمات المذكورة أعاله وال ينطبق على الموظفين لدى منظمات منفصلة تابعة ألي من تلك
المنظمات .على سبيل المثال ،المنظمات الشريكة لـ )جمعية الطيور العالمية( أو )جمعية الحيوانات والنباتات الدولية(.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ھل يمكن تغيير فريق مشروع ً ) CLP
مثال في حالة عدم تم ﱡكن أحد األعضاء من االستمرار في المشاركة(؟
تشجّع  CLPبشدة على تكوين فريق يتولّى المشروع من البداية وحتى النھاية ،وبالرغم من ذلك فنحن نتفھم الظروفف غير المتوقعة التي
يمكن أن تجعل ذلك صعبا ً في بعض األحيان .نعم يمكن لفريق المشروع أن يتغير ،ولكن ينبغي على الفريق إخطار  CLPبأي تغيير في
أعضائه وأن يحصل األعضاء الجدد على موافقة  CLPقبل االنضمام الرسمي .ينبغي على األعضاء الجدد للفريق أن يلبُّوا معايير CLP
لألھلية .ينبغي على الفريق مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني  clp@birdlife.orgلطلب إدخال أية تغييرات على فريق المشروع.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ماذا نقصد بـ "حماة البيئة حديثي العمل"؟
ينبغي على جميع المتقدمين للحصول على منح )حماة البيئة المستقبليين( واألعضاء الجدد لمنح )المتابعة( و)القيادة( أن يكونوا من حماة
البيئة حديثي العمل .ونعني بذلك أنه يجب أال تزيد الخبرة مدفوعة األجر لكل متقدم عن خمس سنوات في مجال حماية البيئة .ويجب
على كل متقدم تقديم دليل إلثبات استيفائه لھذا المعيار ،على سبيل المثال ،على شكل تاريخ وظيفي مفصل يُضاف إلى استمارة الطلب.
وال ُيعَد الحصول على الدرجات األكاديمية ،مثل الدكتوراه ،ضمن الخبرات مدفوعة األجر.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ما ھي مؤھالت المتقدمين المثاليين؟
بالنسبة لنا المتقدم المثالي لمنحة  CLPيتم ّتع بـ :حداثة الخبرة المھنية ،إظھار إمكانيات ممتازة لتطوير القدرات ومھارات القيادة ،بعض
الخبرة العملية واألكاديمية في مجال حماية البيئة وشغف واضح بقضايا حماية البيئة.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

أسئلة متكررة متعلقة بعملية تقديم الطلبات:
ما نوع الدعم الذي يمكن ل  CLPتقديمه أثناء عملية تقديم الطلبات؟
يمكن لفريق  CLPمراجعة العروض وتقديم النتائج عن مسودات العروض المرسلة إلى البريد اإللكتروني التاليclp@birdlife.org :
خالل مدة أقصاھا أسبوعين قبل الموعد النھائي لتقديم الطلبات .كما يحتوي الموقع اإللكتروني لـ  CLPعلى معلومات مفصلة متعلقة
بتخطيط وتنفيذ المشروع .كما يمكن لفريق أيضًا CLPالمساعدة في االتصال بالدول الشريكة ل  CLPو/أو الفائزين السابقين بالمنح
الذين يمكنھم توفير الدعم للمتقدمين أثناء عملية تقديم الطلبات .للتفاصيل الكاملة يُرجى زيارة صفحات تقديم الطلبات.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ھل يمكن تقديم الطلبات بلغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية؟
ال .وھذا ذلك ألن معظم المراجعين الذين نعتمد عليھم في تقديم نتائج الطلبات يتحدّثون اإلنجليزية ،ولذلك يجب تقديم جميع الطلبات
باللغة اإلنجليزية .إذا لم تكن اللغة اإلنجليزية ھي لغتك األولى فنحثك بشدة على أن يقوم أحد المتحدثين األصليين باللغة اإلنجليزية
بمراجعة عرضك النھائي .نوفر بالفعل مواد التقديم باللغات العربية والفرنسية واإلسبانية والروسية والصينية والبرتغالية إال أن تلك
المواد مصممة كنقاط مرجعية لمساعدة المتقدمين في التعرف على التعليمات وصيغة الطلب .أما الطلبات النھائية فيجب تقديمھا باللغة
اإلنجليزية من خالل منصة تقديم الطلبات على موقعنا اإللكتروني.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

أواجه مشاكل عند إدخال كل بياناتي في استمارة الطلب عبر االنترنت.
عدد الكلمات المسموح بإدخالھا في بعض حقول استمارة الطلب على االنترنت محدد مسبقاً ،وھو ما يجب التقيد به .في ھذه الحالة يتم
توضيح العدد المحدد للكلمات بجانب وصف كل حقل.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

أواجه مشاكل عند إدخال البيانات في حقول المساحة/الميزانية في استمارة الطلب عبر االنترنت.
بعض الحقول في استمارة الطلب على االنترنت مصممة كحقول رقمية فقط ،على سبيل المثال قم بإدخال الرقم  750بدالً من  750كم،2
أو  300بدالً من .300$
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ما حجم التفاصيل التي ينبغي تقديمھا في الميزانية؟
ينبغي أن تحتوي ميزانيتك على تصنيف مفصل لجميع مصروفاتك المتوقعة ،كما ينبغي أن تتيح لھيئة المراجعة تقييم ما إذا كانت
التكاليف معقولة .يجب تقديم تبرير لكل بند تتجاوز قيمته  1000دوالر أمريكي كما يجب توفير معلومات مفصلة عن أي قسم يخصص
له جزء كبير من منحة  .CLPعلى سبيل المثال ،ال يُعد كافيا ً مجرد ذكر أن مصاريف المواصالت =  5000دوالر أمريكي ،بل يجب
ذكر تصنيف مفصل عن المبلغ المخصص لإلنفاق على الوقود وتأجير المركبات وتذاكر الحافالت ،إلخ.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ما ھو آخر موعد لتقديم الطلبات؟
يحل آخر موعد لتقديم الطلبات لعام  2015بعد حوالي شھر من فتح باب التقديم ،وحاليا ً فإنه من المقرر إعالن فتح باب التقديم لعام
 2015في أول يناير  .2015ونحث المتقدمين بشدة على تقديم مسودة لعرضھم قبل أسبوعين على األقل من آخر موعد لتقديم الطلبات
حتى نتم ّكن من توفي النتائج قبل الموعد النھائي للطلبات.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

أين أقوم بتقديم الطلب؟
يجب تقديم الطلبات النھائية عبر موقعنا اإللكتروني الخاص بتقديم الطلبات:
 .http://awards.conservationleadershipprogramme.org/يُرجى مالحظة أنه ال يمكننا قبول العروض النھائية
المحررة في ملفات الوورد لصيغة .PDF
الرجوع إلى أعلى الصفحة

إذا لم أنجح ھذا العام ،ھل يمكنني إعادة تقديم الطلب خالل الدورة التالية للمنحة؟
نعم ،نرحب بإعادة التقديم شريطة أن تكون قد تمت معالجة جميع المسائل التي أدت إلى الرفض المبدأي للعرض ،و نسعى دائما ً إلى
إمداد المتقدمين بنتائج المراجعين.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ما ھي المزايا األخرى المتاحة للفرق التي تحصل على منحة CLP؟
جميع أعضاء الفرق المشاركة في مشروعات منح  CLPيصبحون أعضاء في شبكة الخريجين العالمية الخاصة بنا .وكأحد أعضاء ھذه
الشبكة يتاح للخريج الوصول إلى عدة مصادر والحصول على العديد من الفرص ،وھذا يشمل :الدورات التدريبية في المجاالت مرتفعة
األولوية والتي يقوم  CLPبرعايتھا وتقديم منح سفر لحضور التدريبات والمؤتمرات والقيادة الروحية من قِبل الخريجين وموظفي شركاء
 CLPوالسماح بالدخول إلى الموقع الحصري للشبكة االجتماعية لـ .CLP
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ما ھي الدورة التدريبية الدولية لـ CLP؟
تتم دعوة أحد أعضاء الفريق الحاصل على المنحة لحضور تدريب مكثف لمدة أسبوعين "ورشة عمل للتدريب على اإلدارة والقيادة في
مجال حماية البيئة" وتقام في يونيو/يوليو .يركز التدريب في ورشة العمل على الموضوعات التالية :تنمية المھارات القيادية الشخصية
والجماعية ،تخطيط وإدارة المشروعات ،استراتيجيات تغيير السلوك ومھارات االتصال ،جمع التبرعات ،خدمات تغير المناخ والنظام
البيئي وأفضل التدريبات .سيتمكن كل مشارك من االتصال بالمشاركين اآلخرين عبر الشبكة ومن تطوير شبكة مھنية قوية مما ييسر
التعاون الدولي المستقبلي .باالنتھاء من الدورة التدريبية يكون الحاصلون على المنح قد اكتسبوا العديد من األدوات الضرورية لتخطيط
وتنفيذ المشروع وإليصال النتائج للجماھير على نطاق واسع .تتميز جميع ورش العمل بعنصر عملي قوي مع عقد مناقشات جماعية
بين الميسرين والمشاركين .ينبغي على الفريق التأكد من أن المشارك الذي تم اختياره سيستفيد من الموضوعات المدرجة على قائمة
ورشة العمل .يلقي جميع معلمي الدورة التدريبية محاضراتھم باللغة اإلنجليزية ،كما تكون جميع أوراق العمل واالتصاالت باللغة
اإلنجليزية ،و الذي قد يش ّكل صعوبة على المشاركين غير المتحدثين باللغة اإلنجليزية في االستفادة بشكل كامل من الدورة التدريبية.
ولذلك نحثكم بشدة على اختيار ممثل يجيد اللغة اإلنجليزية ،إن لم يكن ھذا ممكنا ً نستطيع توفير مترجم في حالة الضرورة القصوى.
يُعد المشارك بالتدريب ممثالً عن الفريق ويقوم بتقديم عرض عن مشروعه الذي يموله  .CLPكما يتوقع من المشارك نقل المھارات
والمعارف المكتسبة من التدريب إلى فريقه وأن يقوم بالتدريب بنفسه أيضًا .يغطي  CLPجميع التكاليف المعقولة الخاصة بالتدريب ولذا
ينبغي أال تش ّكل ھذه التكاليف جزءًا من ميزانية المشروع.
انقر ھنا لمشاھدة فيديو للمساعدتك على تكوين فكرة عما تتضمنه الدورة التدريبية الدولية.
http://www.youtube.com/watch?v=qEToI97L5iU
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ھل يمكنني تلقي مساعدة أحد المستشارين أثناء عملية تقديم الطلبات؟
نعم .يمكن لفريق  CLPأن يساعدك على االتصال بالحاصلين على منح سابقة وبأشخاص آخرين للمساعدة في توجيه الفرق أثناء عملية
تقديم الطلبات .يُرجى مراسلتنا إلكترونيا ً على العنوان التالي  clp@birdlife.orgللحصول على المزيد من التفاصيل.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

ما ھي عملية المراجعة؟
تشمل عملية المراجعة أربع مراحل منفصلة؛ أوالً فصل مبدئي للطلبات التي ال تستوفي المعايير األساسية للمنحة،يليھا مرحلة اختيار
ثانية تعتمد على تعليقات مراجعينا الخبراء ،ثم مرحلة اختيار ثالثة تجريھا منظمات الشريكة CLPل ،وأخيراً تقوم ھيئة من القضاة،
الذين يشكلون لجنة االختيار النھائي ،بإعالن الفائزين النھائيين بالمنحة .يقوم فريق  CLPعقب كل مرحلة بإمداد جميع المتقدمين غير
الناجحين بتعليقات خارجية لتشجيعھم على تحسين طلباتھم.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

من ھم المراجعون؟
نقوم باختيار مراجعينا ضمن مجموعة واسعة من المصادر ،بما في ذلك المجال األكاديمي والمنظمات غير الحكومية لحماية البيئة
ومعاھد البحوث وخريجي  .CLPمراجعي  CLPيشكلون إجماالً خبراء في المجال الجغرافي أو التصنيفي ،ويتمثل دورھم في تقديم
اإلرشاد فيما يتعلق بجدوى مشروع معين.
الرجوع إلى أعلى الصفحة

