
 

 البيئة حماة إعداد برنامج بشأن المتكررة األسئلة

 تقديمل مؤهلين واكان إذا تقرير على المحتملين المتقّدمين مساعدة إلى( FAQ) المتكررة باألسئلة الخاصو الملف هذا يهدف

 المتعلقة األسئلة جابةإ على يساعد و ،(Conservation Leadership Programme البيئة حماة إعداد برنامج) إلى طلب

: التقديم تعليمات مع الملف هذا الطلبات امومقد يقرأ أن ينبغي. الطلبات تقديم بعملية

http://www.conservationleadershipprogramme.org/Apply.asp   

 

  clp@birdlife.org على إلكترونيا ً مراسلتنا يُرجى هنا، تغطيتها يتم لم أسئلة أية لديكم كانت إذا

 .الهاتف عبر أسئلتكم على الردمع األسف ال يمكننا 

 

 :التعليمات

 .البداية إلى دةلعول وقت أي في األعلى الى الرجوع على انقر. اإلجابة إلى نقلك ليتم األسفل في ألسئلةا أحد على انقر

 

 

 :عامة متكررة أسئلة

 للحصول عليها؟ أن أتقّدم المنحة التي ينبغيي ما ه

 المشروع؟ يحصل عليه حجم التمويل الذي يمكن أنما 

 الخاص بي؟ CLPمتى ينبغي أن يبدأ مشروع 

 

 :باألهلية متعلقة متكررة أسئلة

 ؟CLPمشروعات  تنفيذ ستغرقهايماهى الفترة التى يمكن أن 

 ؟CLPعدد األفراد الذين يمكنهم االنضمام إلى فريق كم 

 ؟CLPما هي الدول المؤهلة للحصول على تمويل 

 هل يمكن أن ينتمي أعضاء الفريق إلى الدول ذات الدخل المرتفع؟

 الدكتوراه؟ وأالماجستير  درجاتلتمويل الحصول على  CLPهل يمكن استخدام منح 

 ببناء القدرات؟المقصود ماذا 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/Apply.asp
http://www.conservationleadershipprogramme.org/Apply.asp
mailto:clp@birdlife.org


(/غير مهددة باالنقراض NTستهدفها كوشيكة التعرض لالنقراض )أيصنف )االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة( األنواع التي 

(LCغير خاضعة للتقييم. هل مشروعي مؤهل؟/) 

 برية؟تلتغطية األعمال المخ CLPهل يمكن استخدام تمويل 

 ؟بالفعل للمساعدة في دعم المشروعات القائمة CLPهل يمكن استخدام تمويل 

 لتغطية الرواتب؟ CLPهل يمكن استخدام تمويل 

 ؟CLPالمشاركة في أكثر من مشروع  تقّدمينملهل يمكن ل

 ؟CLPمن الذي يمكنه االنضمام إلى فريق مشروع 

 ؟CLPموظفين لدى منظمات شريكة لـ  المتقدمونهل يجوز أن يكون 

 االستمرار في المشاركة(؟ن مأحد األعضاء تمكُّن في حالة عدم  مثاًل ) CLPفريق مشروع  تغييرهل يمكن 

 "؟ةيالخبرة المهنالبيئة حديثي  حماة"المقصود بماذا 

 ؟يينالمثال ينمما هي مؤهالت المتقدّ 

 

 :الطلبات تقديم بعملية متعلقة متكررة أسئلة

 تقديمه أثناء عملية تقديم الطلبات؟ CLP ـمكن لالدعم الذي ي نوع ما

 هل يمكن تقديم الطلبات بلغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية؟

 استمارة الطلب عبر االنترنت. علىياناتي ب جميع إدخال فيمشاكل أواجه 

 /الميزانية في استمارة الطلب عبر االنترنت.الموقع مساحة :حقولإدخال البيانات في في أواجه مشاكل 

 ما حجم التفاصيل التي ينبغي تقديمها في الميزانية؟

 ما هو آخر موعد لتقديم الطلبات؟

 ؟يمكنني تقديم الطلبأين 

 إذا لم أنجح هذا العام، هل يمكنني إعادة تقديم الطلب خالل الدورة التالية للمنحة؟

 ؟CLPالمزايا األخرى المتاحة للفرق التي تحصل على منحة  ىهما 

 ؟CLP أالخاصة بما هي دورة التدريب الدولية 

 ؟تقديم الطلب عملية اعدة أحد المستشارين أثناءمس يهل يمكنني تلقّ 

 ما هي عملية المراجعة؟

 من هم المراجعون؟

 



 :عامة متكررة أسئلة

 

 عليها؟ للحصول أتقّدم أن ينبغي التي المنحة هي ما

( المستقبليين البيئة حماة) منح(. القيادة) ومنح( ابعةالمت) ومنح( المستقبليين البيئة حماة) منح: CLP مشروعات منح من أنواع ثالثة هناك

 حماة) منح على سابقا للحاصلين فمخصصة( المتابعة) منح أما. CLP من الدعم تلقي لها يسبق لم التي الجديدة للمشروعات مخصصة

  (القيادة) منح تخصيص يتم بينما. السابقة اتعالمشرو في  المنفذة األعمال وتوسيع  مواصلة في يرغبون والذين( المستقبليين البيئة

 بدل ً الصون على أكبر بشكل التركيز مع مشروعاتهم على التطوير من المزيد إدخال في يرغبونو سابقا (المتابعة) منح على للحاصلين

 .الطلبات بتقديم الخاص اإللكتروني الموقع إلى الدخول تسجيل عند الصحيحة للمنحة تقدمك من تأكد. البحث من

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 المشروع؟ عليه يحصل أن يمكن الذي التمويل حجم ما

( المتابعة) لمنح أمريكي دولر  20,000و( المستقبليين البيئة حماة) لمنح أمريكي دولر 12,500 إلى يصل دعما ً CLP يقدم أن يمكن

 المبلغ أن إل آخرين، مانحين من الممنوحة التمويالت المشروع ميزانية تتضمن أن يمكن(. القيادة) لمنح أمريكي دولر  40,000و

ً. المشروع ميزانية من األقل على %50  يغطي أن يجب CLP من المطلوب اإلجمالي  البيئة حماة) منحة ميزانية تتضمن أن يمكن فمثال 

 أخرى حالة وفي. آخرين مانحين من أقصى كحد ريكيأم دولر 12,500  وحتى CLP من أمريكي دولر 12,500 مبلغ( المستقبليين

 . آخرين مانحين من مبالغ أية بدون CLP من أمريكى دولر 12,500 مبلغ( المستقبليين البيئة حماة) منحة ميزانية تشمل أن يمكن

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 بي؟ الخاص CLP مشروع يبدأ أن ينبغي متى

 عند العتبار في تضعه أن ينبغي ما وهو. مايو بداية في متاحة التمويالت وتصبح معا كل من أبريل في CLP منح عن ناإلعال يتم

 أخرى مصادر من تمويل على حصولك حالة في فقط مايو قبل يبدأ أن بك الخاص CLP لمشروع يمكن. مشروعك في البدء تاريخ تحديد

 ويتم CLP بواسطة ممولة  دولية تدريبية دورة لحضور عام كل CLP بمنحة فائز فريق كل ءأعضا أحد دعوة يتم. الفريق أعمال لتبدأ

 استخدام من فريقك يتمّكن حتى التدريبية الدورة هذه ءانتها عقب لمشروعك الرئيسية األنشطة بدء يفضل. يوليو/يونيو في عقدها

 .  العمل مواسم إختالف إلى ظرا ًن متطلّب ا ليس هذا أن إل ،تعلّمها تم التي والمفاهيم األدوات

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 :باألهلية متعلقة متكررة أسئلة

 

 ؟CLPمشروعات تنفيذ ستغرقها ماهى الفترة التى يمكن أن ي

 لمنح شهرا ً عشر اثنا إلى ثالثة بين ما المشروع مدة تتراوح نأ يجب. عليها تحصل التي المنحة لنوع وفقا ً CLP مشروع مدة تتفاوت

 جميع الفريق ينفّذ أن المتوقّع من. أعوام ثالثة إلى( القيادة) ومنح عامينإلى تمتد أن( المتابعة) لمنح يمكن بينما (.المستقبليين البيئة حماة)

 .الزمنية اإلطارات تلك خالل النهائية لتقاريراو  لتحليليةوا  الميدانية األعمال

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 ؟CLP فريق إلى االنضمام يمكنهم الذين األفراد عدد كم

 في شاركةالم يمكنهم الذين األعضاء لعدد أقصى حد يوجد ول. األقل على أعضاء ثالثة من CLP مشروعات فرق جميع تتكون أن يجب

 إلى ثالثة بين ما الفرق معظم حجم يتراوح. الفريق اءأعض من عضو لكل بوضوح ومحددة هادفة أدوار وضع يجب أنه إل الفريق،

 . أعضاء خمسة

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 ؟CLP تمويل على للحصول المؤهلة الدول ما



 أذربيجان، ،أنجوال الجزائر، :التالية عشرينو ينالثن الدول إحدى في تنفيذها يتم التي المشروعات مقترحات فقط CLP قبليس حاليا

 ،أفريقيا جنوب عمان، موزمبيق، المكسيك، ماليزيا، ليبيا، الكويت، العراق، أندونيسيا، الهند، جورجيا، مصر، الصين، البرازيل،

 . فيتنام وأخيرا المتحدة العربية اإلمارات تركيا، وتوباغو، ترينيداد تايالند،

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 ؟المرتفع الدخل ذات الدول إحدى إلى الفريق أعضاء ينتمي أن كنيم هل

 الخاضعة الدول باستثناء CLP يمولها التي المشروعات في المشاركة المؤهلة الدول إحدى إلى المنتمين غير الفريق ألعضاء يُسمح

 على الفريق أعضاء عدد نصف ينتمي أن شريطة وذلك المتحدة، األمم/المتحدة الوليات/األوروبي التحاد/المتحدة المملكة من لعقوبات

 موقفا ً يتخذوا لن المحكمين أن مالحظة يُرجى. المشروع يستهدفها التي الدولة إلى المساعد القائد أو الفريق قائد إلى باإلضافة األقل

 .الفريق ألعضاء دولية طيران رحالت لتغطية المشروع ميزانية من كبير جزء تخصيص تجاه إيجابيا ً

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 الدكتوراه؟ أو الماجستير درجات على الحصول لتمويل CLP منح استخدام يمكن هل

 هو هذا يكون أن يجوز ال أنه إال .الجامعية الرسائل في CLP مشروع من كجزء جمعها تم التي البيانات استخدام الفريق ألعضاء يمكن

 يتجاوز فيما المشروع مسار توضح أن جامعية لرسائل بيانات جمع تتضمن التي المقترحات على ينبغي و روعللمش األساسي التركيز

ً ذلك، تحقيق للفريق يمكن .البحث هذا نطاق  أو المشروع أثناء بحثها يتم التي العلمية الةللرس تكميلية بحثية مسألة طرح طريق عن ،مثال 

 يستهّدف كيف المشروع يوضح أن ينبغي. البيئة لحماية موجه آخر نشاط أو العامة لسياساتا عناصر أحد أو مجتمعية مشاركة إضافة

 .الدراسية المنح أو المؤتمرات أو الدراسية بالرسوم المتعلقة التكاليف لتغطية CLP تمويل استخدام يجوز ال. البيئة حماية قدرات بناء

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 القدرات؟ ببناء المقصود ماذا

 يوّضح أن ينبغي. القيادية الكفاءة رفع إلى باإلضافة البيئة بحماية الخاصة الفنية المهارات تحسين تالقدرا بناء يعني CLP لـ بالنسبة

 .الفريق أعضاء كل قدرات بناء في  المشروع سيساهم كيف CLP لـ المتقدمين

 الصفحةالرجوع إلى أعلى 

 باالنقراض مهددة غير(/NT) لالنقراض التعرض كوشيكة ستهدفهاأ التي األنواع( الطبيعة على للحفاظ الدولي االتحاد) يصنف

(LC/)مؤهل؟ مشروعي هل. للتقييم خاضعة غير 

ً تكون لكي  بالنقراض المهددة األنواع قائمة على مدرجة المستهدفة األنواع تكون أن عادة ً يجب CLP تمويل على للحصول مؤهال 

 مهددة أو( VU) لالنقراض كمعرضة( الطبيعة على للحفاظ الدولي التحاد) قِبل من تصنيفها CLP لـ بالنسبة يعني ما وهو. عالميا ً

 شريطة( DD) البيانات ناقصة األنواع على تركز التي المشروعات تُقبل كما(. CR) حرج بشكل بالنقراض ةمهدد أو( EN) بالنقراض

 أن ينبغي ،أنواع عدة على تركز التي بالمشروعات يتعلق فيما. الحماية جراءإ لتخاذ الملحة الضرورة توضيح من المتقدم يتمكن أن

 ,CR) ذكرها السابق الثالثة التصنيفات من أيا فى بالنقراض امهدد دراستها تتم تصنيفية مجموعة كل من األقل على واحد نوع يكون

EN and VU.) كافية أدلة تقديم المتقدم على يجب السابقة، التصنيفات من أي تحت تقع ال للمشروع المستهدفة األنواع كانت إذا - 

 الدولي تحادإلا) قوائم أحدث تتوفر .للحماية عاجل جراءإ اتخاذ إلى الحاجة تقترح - وموثقة مجازة علمية أبحاث هيئة على عادة  

 http://www.iucnredlist.org/search: الرابط على( الطبيعة على للحفاظ

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

http://www.iucnredlist.org/search


 ؟المختبرية األعمال لتغطية CLP تمويل استخدام يمكن هل

 وضرورية عاجلة المختبرية األعمال تلك نتكو أن باستثناء وذلك ،المختبرية بالتحاليل تتعلق باهظة تكاليف عادة ً CLP منح تغطي ل

 .Chytridomycosis اختبار مثل للحماية،

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 ؟المشروعات القائمة بالفعل دعم في للمساعدة CLP تمويل استخدام يمكن هل

 ومنح( المتابعة) منح ُيستثَنى من ذلك . بالفعل قائمة تمشروعا بدًلا من دعم استمرار  جديدة أعمال المشروعات تتولى أن يجب. ال

 . CLP منحة بالفعل تلقت التي للمشروعات تُمنح التي( القيادة)

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 الرواتب؟ لتغطية CLP تمويل استخدام يمكن هل

 مالية بإعانات تسمح CLP ال تعليمات أن غير. الخارجيين ستشارينالم أو الفريق أعضاء رواتب لتغطية CLP منح استخدام يجوز ل

 مالية إعانات بأية الخاصة للتكاليف واضحة وبنود تبريرات على مقترحك يشمل أن المهم ومن. األساسية المعيشة نفقات لتغطية معقولة

 .CLP تمويل باستخدام تغطيتها في ترغب

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 ؟CLP مشروع من أكثر في المشاركةللمتقّدمين  يمكن هل

 CLP لمنحة مشروعات ثالثة إجمالي في المشاركة للمتقدم يمكنو. مرة كل في فقط واحد CLP مشروع في المشاركة للمتقدمين يمكن

 .واحدة مرة الفريق دةقيامنصب  يتولى أن شريطة أقصى كحد( المستقبليين البيئة حماة) بـ الخاصة

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 ؟CLP مشروع فريق إلى االنضمام يمكنه الذي من

 أعضاء جميع يكون أن األمر يتطلب فال. وظيفية ومواقع وخلفيات مجالت عدة إلى ينتمون أشخاصا ً المشروع فريق يضم أن يمكن

 يقومان وعضوين اإلعالم وسائل مع التعامل في خبرة وذ جامعي طالب من الفريق يتكون أن نيمك ،مثالا . البيولوجيين من الفريق

 ويرغب التربية في الماجستير شهادة على ديثا ًح الحاصلين وأحد المحلية الحكومية غير المنظمات إحدى في الميدانية األعمال بإجراء

 أن ويمكن. بها سيقومون التي األنشطة تناسب حتى الفريق أعضاء اتخبر عددت على نحث كما. البيئة حماية مجال في التدريس في

 في تساهم مختلفة بخبرات يتمتعون أنهم إل المحلية الحكومية غير المنظمة نفس لدى جميعا ً يعملون أعضاء ثالثة من الفريق يتكون

 .  المشروع

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 ؟CLP لـ شريكة منظمات لدى موظفين تقّدمونالم يكون أن يجوز هل

 Birdlife) وهي ؛CLP لـ شريكة منظمة ألية كمتعهدين أو كامل أو جزئي دوام ذات  بوظيفة يعملون الفرق أعضاء يكون ان يمكن ل

International, Fauna & Flora International and the Wildlife Conservation Society .)ذاه أن مالحظة يُرجى 

 منظمات لدى الموظفين على ينطبق ول أعاله المذكورة المنظمات قِبل من مباشرة ً الموظفين األشخاص على فقط ينطبق المعيار

 Fauna & Flora) أو( Birdlife International) لـ الشريكة المنظمات المثال، سبيل على. المنظمات تلك من ألي تابعة منفصلة

International .) 

الرجوع إلى أعلى الصفحة



 ؟(المشاركة في االستمرار من األعضاء أحد تمكُّن عدم حالة في مثًل ) CLP مشروع فريق تغيير يمكن هل

التي  المتوقعة غير فالظرو نتفهم فنحن ذلك من وبالرغم النهاية، حتىو البداية من المشروع يتولّى فريق تكوين على بشدة CLP تشّجع

 في تغيير بأي CLP خطارإ الفريق على ينبغي ولكن يتغير، أن المشروع لفريق يمكن نعم. األحيان بعض في صعبا ً ذلك تجعل أن يمكن

 معايير يلبُّوا أن للفريق الجدد األعضاء على ينبغيو. الرسمي النضمام قبل CLP موافقة على الجدد األعضاء يحصل وأن أعضائه

CLP مراسلة  يقالفر على ينبغي. لألهليةCLP اإللكتروني البريد عبر clp@birdlife.org فريق على تغييرات أية إدخال لطلب 

 .المشروع

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 ؟"الخبرة المهنية حديثي البيئة حماة" بـ نقصد ماذا

حماة  من يكونوا أن( القيادة)و( المتابعة) لمنح الجدد واألعضاء( المستقبليين البيئة حماة) منح على حصوللل المتقدمين جميع على ينبغي

. البيئة حماية مجال في سنوات خمس عن متقدم لكل األجر مدفوعة الخبرة تزيد أل يجب أنه بذلك ونعني. الخبرة المهنية حديثي البيئة

 استمارة ُيضاف إلى مفصل وظيفي تاريخ شكل على ،المثال سبيل على المعيار، لهذا استيفائه إلثبات دليل تقديم متقدم كل على ويجب

 .األجر مدفوعة الخبرات ضمن  الدكتوراه، مثل األكاديمية، اتالدرج على الحصول ُيَعد ول. الطلب

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 ؟المثاليين مينالمتقد مؤهالت هي ما

يملك  القيادة، ومهارات القدرات لتطوير ممتازة إمكانيات إظهار المهنية، الخبرة حداثة: بـيتمّتع  CLP منحةل المثالي المتقدم لنا لنسبةبا

 .البيئة حماية بقضايا واضح شغفيظهر و البيئة حماية مجال في واألكاديمية العملية الخبرة بعض

 صفحةالرجوع إلى أعلى ال

 

 :الطلبات تقديم بعملية متعلقة متكررة أسئلة

 

 الطلبات؟ تقديم عملية أثناء تقديمه CLP ـليمكن  الذي الدعم نوع ما

 قبل وذلك للمنحة التقدم طلب لمراجعة( CLP خريجى سفراء) مع لتواصلا على( المستقبليين البيئة حماة) لمنحة المتقدمين نشجع نحن

 معلومات. للمنح المتقدمين لمساعدة بوقتهم تطوعوا(  CLP خريجى سفراء. )األقل على باسبوعين لطلباتا ميلتقد النهائى موعدال

 المرسلة المقترحات مسودات عن رد وتقديم المقترحات مراجعة CLP لفريق أيضا يمكن. CLP موقع على موجودة بالسفراء االتصال

 لـ اإللكتروني الموقع يحتوي كما. الطلبات لتقديم النهائي الموعد قبل أسبوعين حتى وذلك clp@birdlife.org: اإللكتروني البريد إلى

CLP ا يمكن كما. المشروعات وتنفيذ بتخطيط متعلقة مفصلة معلومات على  الدول فى اءكبالشر التصال في المساعدة CLP  لفريق أيض 

 تقديم صفحات زيارة يُرجى الكاملة للتفاصيل. الطلبات تقديم عملية أثناء للمتقدمين الدعم توفير يمكنهم الذين نحبالم السابقين الفائزين أو

 .الطلبات

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 اإلنجليزية؟ اللغة غير أخرى بلغات الطلبات تقديم يمكن هل

 جميع تقديم يجب ولذلك اإلنجليزية، يتحّدثون الطلبات رد وتعليق على تقديم في عليهم نعتمد الذين المراجعينمعظم  ذلك ألنو. ال

 باللغة األصليين المتحدثين أحد يقوم أن على بشدة نحثكفنحن  األولى لغتك هي اإلنجليزية اللغة تكن لم إذا. اإلنجليزية باللغة الطلبات

 والصينية والروسية واإلسبانية والفرنسية العربية :باللغاتمواد التقديم عض ب بالفعل نوفرنحن . بمراجعة عرضك النهائي اإلنجليزية

 النهائية الطلبات أما. الطلب وصيغة التعليمات على التعرف في المتقدمين لمساعدة مرجعية كنقاط مصممة المواد تلك أن إل والبرتغالية

 .اإللكتروني موقعنا لىع الطلبات تقديم منصة من خالل اإلنجليزية باللغة تقديمها فيجب

 الرجوع إلى أعلى الصفحة
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 .االنترنت عبر الطلب استمارة في بياناتي جميع إدخال عند مشاكل أواجه

 يتم وكلما امكن. به التقيد يجب ما وهو مسبقا ، محدد النترنت على الطلب إستمارة حقول بعض في بإدخالها المسموح تالكلما عدد

 .فى استمارة التقديم حقل كل وصف بجانبالعدد المحدد للكلمات  حتوضي

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 .االنترنت عبر الطلب استمارة في الميزانية/الموقع مساحة :حقول في البيانات إدخال عند مشاكل أواجه

 ،2كم 750 من بدل ً 750 الرقم بإدخال قم المثال سبيل على فقط، يةرقم كحقول مصممة النترنت على الطلب استمارة في الحقول بعض

 .  300$ من بدل ً 300 أو

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 الميزانية؟ في تقديمها ينبغي التي التفاصيل حجم ما

 كانت إذا ما تقييم المراجعة لهيئة تتيح نأ ينبغي كما ،المتوقعة مصروفاتك لجميع مفصل تصنيف على ميزانيتك تحتوي أن ينبغي

 قسم أي عن مفصلة معلومات توفير يجب كما أمريكي دولر 1000 قيمته تتجاوز بند لكل تبرير تقديم يجبو. معقولة التكاليف

 مريكي،أ دولر 5000=  المواصالت مصاريف أن ذكر مجرد كافيا ً يُعد ل المثال، سبيل على. CLP منحة من كبير جزء له يخصص

 .إلخ الحافالت، وتذاكر المركبات وتأجير الوقود على لإلنفاق المخصص المبلغ عن مفصل تصنيف ذكر يجب بل

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 ت؟الطلبا لتقديم موعد آخر هو ما

 المتقدمين ونحث . CLPى نوفمبر. راجع موقع وعادة يكون ف فتح باب التقديم من ينشهر حوالي بعد الطلبات لتقديم موعد آخر يحل 

 موعد آخر من األقل على أسبوعين قبلCLP (clp@birdlife.org )أو لفريق  CLPألحد سفراء  لمقترحهم مسودة تقديم على بشدة

 .لطلباتا لتقديم الموعد النهائي قبل رد تقديمنتمّكن من  حتى الطلبات لتقديم

 ى أعلى الصفحةالرجوع إل

 ؟الطلب تقديم يمكننى أين

: الطلبات بتقديم الخاص اإللكتروني موقعنا عبر النهائية الطلبات تقديم يجب

http://awards.conservationleadershipprogramme.org/ .نهائيةال المقترحات قبول يمكننا ل أنه مالحظة يُرجى 

   .PDF صيغةأو   Word ملفات في المحررة

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 للمنحة؟ التالية الدورة خالل الطلب تقديم إعادة يمكنني هل العام، هذا أنجح لم إذا

 إلى دائماا  نسعى و ،للمقترح المبدأي الرفض إلى أدت يالت المسائل جميع معالجة تمت قد تكون أن شريطة التقديم بإعادة نرحب نعم،

 .المراجعين بنتائج المتقدمين إمداد

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 ؟CLP منحة على تحصل التي للفرق المتاحة األخرى المزايا هي ما

 هذه أعضاء وكأحد. بنا الخاصة العالمية الخريجين شبكة في أعضاء يصبحون CLP منح مشروعات في المشاركة الفرق أعضاء جميع

 المجاًلت في التدريبية الدورات: يشمل وهذا الفرص، من العديد على والحصول المصادر من دعد إلى الوصول للخريحين يتاح الشبكة

 الهيئات وأعضاء الخريجين قِبل من والتوجيه والمؤتمرات التدريبات لحضور سفر منح وتقديم برعايتها CLP يقوم والتي األولوية عالية

 .CLP لـ اًلجتماعي للتواصل الحصري الموقع إلى بالدخول والسماح CLP لـ الشريكة

 الرجوع إلى أعلى الصفحة
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  ؟CLP الخاصة بـ الدولية التدريبية الدورة هي ما

 في والقيادة اإلدارة على للتدريب عمل ورشة" أسبوعين لمدة ثفمك تدريب لحضور المنحة على الحاصل الفريق أعضاء أحد دعوة تتم

 تنمية: التالية الموضوعاتعلى  بييةالتدرتركز ورشة العمل . فى عام الحصول على المنحة يوليو/يونيو في تقامو" البيئة حماية مجال

 ،توفير التمويل التصال، ومهارات السلوك رتغيي ستراتيجياتإ المشروعات، وإدارة تخطيط والجماعية، الشخصية القيادية المهارات

 مهنية اتصالشبكة  تطوير من مشارك كل يتمكنسالممارسات واًلجراءات.  أفضلالتدريب على و اًلجتماعى وصون الطبيعة لنوعا

 األدوات من العديد تسبواكإ قد المنح على الحاصلون يكون التدريبية الدورة من النتهاءب. المستقبل فى الدولي التعاون له ييسر امم قوية

 عقد مع قوي عملي بعنصر العمل ورش جميع تتميز. واسع نطاق على للجماهير النتائج وإليصال المشروع وتنفيذ لتخطيط الضرورية

 الموضوعات من سيستفيد اختياره تم الذي المشارك أن من التأكد الفريق على ينبغي. والمشاركين الميسرين بين جماعية مناقشات

 كما ،اإلنجليزية باللغة ومناقشاتهم محاضراتهم التدريبية الدورة رين فىيالمدربين والميس جميع يلقيو. العمل ورشة قائمة على درجةالم

في  اإلنجليزية باللغة المتحدثين يرغ المشاركين على صعوبة و الذي قد يشّكل ،اإلنجليزية باللغة والتصالت العمل أوراق جميع تكون

قد نستطيع  ممكنا ً هذا يكن لم إن ،اإلنجليزية اللغة يجيد ممثل ختيارإ على بشدة نحثكم ولذلك. التدريبية الدورة من شكل كاملاًلستفادة ب

 كما. CLP يموله الذي مشروعه عن عرض بتقديم يقومو عن الفريق ممثال ً بالتدريب المشارك ُيعد. توفر ميزانية حال في مترجم توفير

ا بنفسه بالتدريب يقوم وأن فريقه إلى التدريب من المكتسبة والمعارف المهارات نقل المشارك من يتوقع  جميع CLP يغطي. أيضا

ا من التكاليف هذهينبغي أًل تشّكل  ذاول بالتدريب الخاصة المعقولة التكاليف  .المشروع ميزانية جزءا

. الدولية تدريبيةال الدورة تتضمنه عما فكرة تكوين على تكللمساعد فيديو لمشاهدة هنا رنقأ

http://www.youtube.com/watch?v=qEToI97L5iU  

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 الطلبات؟ تقديم عملية أثناء المستشارين أحد مساعدة تلقي يمكنني هل

   اإللكترونى CLP على موقع   CLPراء خريجى يمكنك مراجعة قائمة سف. نعم

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 المراجعة؟ عملية هي ما

 ختيارإ مرحلة يليها للمنحة، األساسية المعايير تستوفي ل التي للطلبات مبدئي فصل أول ً منفصلة؛ مراحل أربع  المراجعة عملية ملتش

 من هيئة تقوم وأخيرا ً ،CLP لـ الشريكة المنظمات تجريها ثالثة ختيارإ مرحلة ثم الخبراء، المراجعين تتعليقا على تعتمد ثانية

 جميع دبإمدا مرحلة كل عقب CLP فريق يقوم. بالمنحة النهائيين الفائزين بإختيار النهائي، الختيار لجنة لونيشك الذين ،المحكمين

 .طلباتهم تحسين على لتشجيعهم رجيةخا بتعليقات الناجحين غير المتقدمين

 الرجوع إلى أعلى الصفحة

 المراجعون؟ هم من

 البيئة لحماية الحكومية غير والمنظمات األكاديمي لمجالا ذلك في بما المصادر، من واسعة مجموعة ضمن مراجعينا باختيار نقوم

 اإلرشاد يقدمون المراجعون التصنيفي، أو يالجغراف المجال في خبراء إجمال ً يشكلون CLP مراجعي. CLP وخريجي البحوث ومعاهد

 .معين مشروع جدوىو تنفيذ بقابلية يتعلق فيما

 الرجوع إلى أعلى الصفحة
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