
 . نيالمھدد للعلماء ISPP الجدید )Twinning Program( التوأمة لبرنامج الطلبات لتقدیم دعوة
 

السیاسي  الدعم تقدیم خالل من زمالئنا لدعم یدھا  ISPPتمدو البلدان من العدید في للھجوم األكادیمیة الحریة تتعرض
)political advocacyأوالً،. بطریقتین برامجنا بتوسیع نقوم ، العام ھذا من بدًءا. نيددهملا للباحثین المالیة ) والمساعدة 

 واحد عام لمدة المجانیة العضویة برنامج توفیر قررنا البلدان، مختلف في األكادیمیة للحریة التھدیدات للتصاعد نظًرا
 التي البلدان في ویعملون یعیشون الذین أعضائنا إلى الوصول إلى نھدف نحن. تركیا ایًضا لالكادیمیین المقیمین خارج

 وكذلك الوصول لألعضاء السیاسي نتیجة لالضطھاد األكادیمیة وحریتھم معیشتھم وتھدَد فیھا محدودة، العلمیة فرصھم
داغمل اورطضا الذین  یرجى عام، لمدة المجانیة العضویة حول المعلومات من لمزید. السیاسي االضطھاد نتیجة دالبلا ةر

 .  info@ispp.orgعلى  ISPPل المركزي بالمكتب االتصال

 لتیسیر البرنامج ھذا إعداد تم. )New Twinning Program( الجدید التوأمة لبرنامج الطلبات حالیًا نقبل نحن ثانیًا،
 المعرضین للباحثین الفرصة التعاون ھذا ویتیح. البرنامج وشركاء الُمھددین السیاسیین النفس علماء بین العلمي التعاون
 السیاسي النفس علمعمتجم في واالندماج المھنیة والتقدم بھا، حیاتھم على الحفاظ األكادیمیة، أنشطتھم لمواصلة للتھدید
 .العلمیة االھتمامات تالؤم أساس على شراكات إقامة إلى نھدف فإننا لذلك،. الدولي

ة (لیست التالی األشكال من كل التعاون یأخذ. المتقدمین وفرص الحتیاجات وفقًا للتعاون الفعلي الشكل تصمیم یتم سوف
 ):األشكالھذه بمحصورة فقط 

 )الدكتوراه أبحاث مثل( جاریة بحثیة العضویة في مشاریع -
 والمشاركة في نشر المقاالت العلمیة دولي بحث في التعاون -
 الجاریة البحثیة والمنح المنح طلبات تقدیم في المشاركة -
لا تاءاالنتما - ف� ة��مر ي ف� ة�م�دا�ألا تاسسؤملا  ي اخلا   جر

. )Scholars Under Threatالتھدید ( تحت علماء كشركاء مع بالعمل اھتمامھم ابدوا دول 10 من باحثًا 16 حالیًا لدینا
 الفرنسیة اإلسبانیة، التركیة، البرتغالیة،: شریكك مع للتواصل التالیة اللغات استخدام یمكن اإلنجلیزیة، اللغة جانب إلى

خأ تاغل حبصت دق. واأللمانیة ش�  ف�ظوتب ةحاتم ىر ب ءاك ينيفاضإ جمانر  بالبرنامج المھتمین المتقدمین جمیع بشدة . لذلك نشجعف
ي�غ تاغلب نولمع� نيذلا كئلوأ عجش�و طلباتھم.  تقدیم على اإلنجلیزیة اللغة یجیدون ال نيذلا لجنإلا  ي� ف ك ل�جستلا �ع ة� ش�  ك�

ف� ي لا  ب�  جمان

 في معًا العمل في وترغب ، ISPPفي حالیًا عضًوا كنت إذا ددهم كعالم یدالجد التوأمة برنامج إلى التقدم على نشجعك نحن
كل من . بلدك في السیاسي المناخ بشدة من یتأثر األكادیمي تقدمك أن شعرت وإذا التوأم، شریك مع باالتفاق مشروع معین

 : الشدید للتأثیر أمثلة االتي ھي

 األكادیمي منصبك فقدان لخطر تتعرض أو فقدت -
 بك الخاص البحث نوع بسبب تحقیقھا أو الترقیات على للحصول التقدم من منعك تم -
 الجامعیة أو الحكومیة المؤسسات قبل منتبك وألرقابة  تخضع -
 السیاسي المناخ بسبب بلدك في أكادیمي مستقبل لدیك لیس أنھ تعتقد -

 على بنا االتصال أو التقدم على نشجعك فنحن الشدید، بالتأثیر الخاصة معاییرنا مع یتوافق وضعك كان إذا متأكدًا تكن لم إذا
info@ispp.org مع الحفاظ على سریة تامة لقضیتك. ستشارة,اال على للحصول 

 من مزید إلى بحاجة كنت إذا. ھنا الجدید التوأمة وبرنامج ISPP العضویة في حول المعلومات من مزید على العثور یمكنك
 .من اللغات المذكورة اعاله اإللكتروني لغتك المفضلة البرید ارسال عبر یرجى ، اإلنجلیزیة غیر بلغة المعلومات

 .ھنا مھدد كباحث البرنامج على التقدیم یمكنك
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