
 الدولية الثالثة  الجّوالجائزة 

شيحطلبات الدعوة إىل تقديم  شح/التر  دعوة للتر

 ،  WCPA اتالمحمي الدارةواللجنة العالمية  و IUCN اإلتحاد الدوىلي لحماية الطبيعة باستضافة كل من

   URSA العالمي  جّوالتحالف دعم ال،  WWF Tigers Alive، مبادرة   IRF  ،Re: wild للجّوالة  ىلي الدوبالتعاون مع االتحاد 

IUCN-US وحلفاء الحفاظ عىل البيئة ، Conservation Allies  

 

IUCN website announcement :موقع االعالن 

https://www.iucn.org/our-union/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/wcpa-awards/iucn-wcpa-international


وصف ال  

ي المناطق المحمية حول العالم  الدولية السنوية الثالثة العمل الرائع للجّوالة الجّوالم جائزة ستكر  
 
 .ف

  بالتعاون مع االتحاد الدوىلي ،  هذا الحدث  IUCN واللجنة العالمية للمناطق المحمية اإلتحاد الدوىلي لحماية الطبيعة  IUCNف ستضي ي

، وحلفاء الحفاظ عىل   URSA العالمي  جّوال، تحالف دعم ال WWF Tigers Alive، مبادرة  IRF  ،Re: wild ة لجّوالل

 . Conservation Allies ،IUCN US  البيئة

ي جهود الحمايةالوعي بالدور ا  جّوالة، ونش  تهدف هذه الجوائز إىل تحسي   قدرات ال
 
ي مشاركة   لحاسم الذي يلعبونه ف

 
، والمساعدة ف

 .لقصص ووجهات النظر الفريدة للجّوالةا 

ي ا 
 
ي ، كرّ ف

ين  الجّوالة وفريق  جّوال 12منا لعام الماض  دولة. الفائزون هم من    35من   رشيحطلب ت 97، تم اختيارهم من بي     ممت  

ون ، تشيىلي ، الصي   ، كولومبيا ، جمهورية الدومينيكان ،   ازيل ، كمبوديا ، الكامت  اليا ، بوليفيا ، التر
جمهورية  األرجنتي   ، أرمينيا ، أستر

ستان ، مدغشقر ، المكسيك ، موزمبيق  الكونغو ال غت   ديمقراطية ، إكوادور ، إثيوبيا ، هندوراس ، الهند ، إندونيسيا ، األردن ، كينيا ، قت 

ويال وزامبيا وزيمبابوي و والفلبي   ورومانيا وروسيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وفت    .، نيبال ونيكاراغوا وباراغواي وبت 

ي السنة الثالثة ، تم تخصيص 
جّوالة كرسوا حياتهم  الأو فرق  جّوالة  9ألف دوالر من أموال الجائزة لتكريم العمل المذهل لـ  120  ف 

ية  لحماية العالم ي التر
ية ، والحفاظ عىل األراض   .، وإعادة تأهيل الحياة التر

دوالر لدعم عمل    10000دوالر وأربعة من  15000دوالر و   20000دوالر و  25000سيحصل الفائزون عىل جوائز قدرها 

الذين   جّوالة دوالر لكل منهما خصيًصا لل 10000المرتبطة بهم. سيتم منح جائزتي   إضافيتي   بقيمة  المؤسسة/الجمعية / المنظمة

ي المناطق المحمية
 .يعملون إلنقاذ النمور ف 

اء اإلمدادات  ت  التدريب ،  أو المعدات األساسية ، أو توف سيحصل جميع الفائزين عىل زي موحد فريد. يمكن استخدام أموال الجائزة لش 

، أو أنشطة رعاية الجّوال ي
 .األخرى أو دعم عائلة الجّوال المتوف 

ي االناث و الذكور    الغابات جّوالةالدولية إىل التعرف عىل جميع أنواع   الجّوالتهدف جائزة 
ي ذلك  من فئتر

  المحليي    السكان جّوالة بما ف 

ي المناطق المحمية والمحمية. يتم تشجيع األصليي   والمجتمع والمتطوع
شيحي   باإلضافة إىل أولئك العاملي   ف  بغض النظر    طلبات التر

 . ي
 عن الواجبات أو الجنس أو العرق أو الموقع الجغراف 

 األهلية  -الجدارة 

حك
َ
  (مرشَحتك)أو  يرجر التحقق من القائمة التالية لمعرفة ما إذا كان مرش

ا
 :مؤهل

ي لن يتم قبول   .1
شيح إال من منظمة/مؤسسة/جمعية عضو ف  ي  IUCN طلبات التر

لن   .WCPA أو عضو  IRF أو منظمة عضو ف 
شيح الذاتية  2.يتم قبول طلبات التر

2.  . 
َ
ي منطقة محمية أو  (ناث/ ذكورٳ ) حونيجب أن يعمل المرش

ي قاعدة البيانات العالمية للمناطق   OECMف 
المحمية  المسجلة ف 

 .protectedplanet.net انظر  .OECMs أو قاعدة البيانات لعالمية لـ  

حي   تقديم أكتر من  فردي أو فريق من الموقع. ال يجوز للمرش   جّوال فقط ترشيح   ذكور(ناث/ ٳ) حي   يمكن للمرش   .3
 .منفصلة(ترشيحي   )يجب أن يكونا من مواقع 

شيح طلبات يجب أن تكون .4 ي حقق   10الفريق )بحد أقىص   التر
ة يمكن تحديدها والتر أفراد( لفرق أو وحدات متمت  

ي التعيينات العامة لكامل قوة ا
 النظر ف 

ا
ة   الجّوالأعضاؤها مًعا إنجازات محددة. لن يتم عادة  لمنطقة محمية كبت 

ة أو عجزوا أثناء عملهم خالل الـ  الجّوالة .5 تلوا أو أصيبوا بجروح خطت 
ُ
شيح 12الذين ق  .شهًرا الماضية مؤهلون للتر

شيح طلبات بناءا عىل التعريف أدناه. نشجع   ناث/ذكور(ٳ ) جّوالةالجوائز مفتوحة لجميع   .6 ي تعكس التنوع الكامل   التر
التر

ي جميع أنحاء العالم. نرحب ب جّوالةلل
شيحوعملهم ف  من المجتمعات جّوالة  ، و تحديدا اإلناث   جّوالةال طلبات التر

 .من األقليات أو المجموعات المحرومة الجّوالةاألصلية والمحلية ، و 



شيحيجب أن تتضمن جميع  .7 ي أموال الجائزة وتوزيعها وإدارتها   طلبات التر
ف بها قادرة عىل تلقر تفاصيل منظمة معتر
ي  
ف بها   الجّوالةوجمعيات  IUCNوحسابها بشفافية نيابة عن الفائزين )عىل سبيل المثال: المنظمات األعضاء ف  المعتر

 والمنظمات غت  الحكومية المسجلة(. 

 معيار االختيار

شيح ي جميع طلبات التر
والجائزة. ستحدد لجنة المراجعة األولية مجموعة   الجدارة/ بناءا عىل معايت  األهلية سيتم النظر ف 

شيح فرعية من ي قائمة مخترصة   طلبات التر
حي   من القائمة المختارة  يمكن االتصال بالمرش   . (القائمة المختارة) وتضعها ف 

من قبل لجنة تحكيم تتألف من ممثلي   عن   بعد ذلك مراجعة القائمة المختارة التفاصيل. سيتمللحصول عىل مزيد من 

 .المنظمات الداعمة

 

ح(  :تشمل المعايت  )انظر المربــع أدناه للحصول عىل ش 

ي تجاه منطقة محمية أو .1
ام شخىصي استثنائ   .OECM التر 

ة   .2 ي مواجهة التهديدات الخطت 
شجاعة استثنائية ، وثبات ، أو مرونة ف 

 .OECM للمنطقة المحمية أو

ات االستثنائية لحماية  .3  المنطقة المحمية أو منظمةاإلجراءات والتأثت 

OECM 

 

ح شيح   يجب أن تش   طلبات التر
َ
  )ة( ح بوضوح كيف ذهب المرش

َ
ي واجباتهم العادية. تزيد  )المرش

حون( إىل أبعد الحدود ف 

شيح ي القسم  جّوالالجودة من فرص اختيار  طلبات التر
أو فريق. وهي تتضمن إجابات شاملة ولكنها موجزة لجميع األسئلة ف 

 الرابع من 
ً
ا ، أو فرق

ً
ا / مجتمعات / أو الطلب. يجب أن تتضمن األدلة إجراءات محددة ، أو مواقع / موقًعا / منطقة ، أو أفراد

ي كانت مثل هذه اإلجراءات فيها استثنائية.  أنواًعا 
 ، والطرق التر

 

   الجّوال 
هو أي شخص مفوض يعمل عىل مستوى الموقع    االناث أو الذكور  من فئت 

. يحافظ الجّوال عىل   ي
 
اث الثقاف كوضي عىل األنواع والموائل والنظم البيئية والتر

ية والبحرية المحمية والمحمية. قد تكون   ناطق حكومية أو  هذه الم المناطق التر

ة أو أصلية أو مدارة بشكل خاص ، وبما يتماش  مع األطر القانونية  حليإقليمية أو م

ي ذلكاتوالمؤسس
 
 :ية. قد يجمع العمل أدواًرا مختلفة ، بما ف

 الحفاظ عىل المناطق المحمية والمحمية واستعادتها  •

 الحفاظ عىل سالمة المنطقة وسيادة القانون  •

ام مع المجتمعات وأصحاب المصلحة تطوير وا  •  لحفاظ عىل عالقات الثقة واالحتر

اك ودعم المجتمعات المحلية  •  إش 

ية  •  معالجة التفاعالت بي   اإلنسان والحياة التر

يةمراقبة الحياة  •  والموائل   التر

 مساعدة ودعم أنشطة الزوار •

 توفت  التعليم والتوعية  •

  
ام شخص  استثنائ  ز العمل خارج األدوار   - الت 

والواجبات المحددة لضمان أفضل إدارة  

 .فعالة ممكنة للمنطقة

  - الشجاعة أو الثبات أو المرونة االستثنائية

لقوة العقلية والقدرة عىل  الشجاعة وا 

ي أوقات الشدائدالتكيف
 .، خاصة ف 

ات االستثنائية  تفاصيل   - اإلجراءات والتأثتر

ي أدت إىل
ي محددة لإلجراءات التر  . تغيت  إيجائر

  :OECMs  أساليب الحماية الفعالة خارج

ي  
نطاق المواقع المحمية و مساهمتها ف 

ي المحافظة عىل  منطقة  ،التنوع البيولوجر

 محددة جغرافيا غت  المنطقة المحمية

دار بطرق تحقق نتائج إيجابية :
ُ
حكم وت

ُ
،ت

ومستدامة طويلة األجل للحفاظ عىل التنوع 

ي الموقع ، مع وظائف وخدمات 
ي ف  البيولوجر

ي المرتبطة بها ، وحيثما  النظام اإليكولوجر

 -ينطبق ذلك ، ثقافًيا وروحًيا واجتماعًيا. 

ها من القيم المحلية   القيم االقتصادية وغت 

 .ذات الصلة



شيح تقديم طلبات كيفية  الت 

شيح  شيح باللغة الجّوالة أو فريق ( من فئة االناث او ذكور) جّواللتر ية، يرجر ملء استمارة التر أو   الفرنسيةأو  اإلنجلت  

تغاليةأو  الروسيةأو  اإلسبانية  . عرئر او  التر

شيحطلبات يرجر مالحظة أن جميع  ف بها  التر قادرة عىل استالم أموال الجائزة   ،يجب أن تتضمن تفاصيل عن منظمة معتر

ي ال الجّوالةوتوزيعها وإدارتها بشفافية. تشمل األمثلة منظمة غت  حكومية مسجلة ، أو جمعية 
ف بها ، أو جمعية عضو ف    معتر

 . IUCNاإلتحاد الدوىلي لحماية الطبيعة

جر االتصال بـ إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص   .rangeraward@iucn.org ترشيحك ، فت 

 

  
 الجدول الزمتز

شيح ، وبعد ذلك لن يتم قبول المزيد من الطلبات. سيتم اإلعالن  2023 نيسان 15إىل  شباط 15مفتوحة من  طلبات التر

ي نهاية  
 . 2023 حزيرانعن الفائزين ف 
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https://forms.gle/gfVzDu3si7u5GLL98
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