معايير التأهل
يمكن لألساتذة والباحثين والمفكرين من أي دولة وأي مجال وأي إختصاص التقدم بطلب .يتم النظر
في الطلبات على أساس المؤهالت األكاديمية وجودة أعمال المتقدم ومدى خطورة التهديد .تعطى
األولوية الى األساتذة الذين:
مؤخرا من تهديدات مباشرة تستهدف حياتهم وعملهم
 يواجهون التهديد حاليًا أو الذين هربوا
ً
في دولهم أو دول إقامتهم.
 األساتذة من حملة شهادات الدكتوراة أو شهادات عليا في مجاالتهم والذين لديهم خبرة
واسعة في التدريس والبحث في الجامعات أو الكليات أو أي مؤسسات تعليم عالي أخرى.
 لديهم إنجاز أكاديمي متفوق.
 سيعودون بالفائدة على المجتمع األكاديمي في دولهم أو في الدول المستضيفة.
يحث صندوق انقاذ العلماء األساتذة من السيدات واألساتذة الذين ينتمون إلى أقليات إثنية أو عرقية
أو ثقافية أو دينية أو الذين ال يُمثلون بصورة كاملة في مجاالتهم التقدم لهذه المنحة.
يرجى العلم بأنه يمكن لألشخاص الذين ال وثائق سفر سارية المفعول لديهم التقدم للمنحة ،ولكن
برنامجنا ال يمكنه المساعدة في خروج هؤالء األشخاص من دولهم.
يرجى العلم أيضا بأن صندوق انقاذ العلماء ال يقدم منح للطلبة الذين يرغبون إكمال دراستهم ،من
ضمنها الحصول على درجة الدكتوراة أو إكمال برامج أكاديمية تدريبية .وبشكل عام ،صندوق انقاذ
العلماء ال يأخذ بعين اإلعتبار طلبات من أشخاص قضوا أكثر من عامين خارج بلدهم أو األشخاص
الذين يحملون جنسية ثانية أو إقامة دائمة في بلد آخر.
بسبب اإلقبال الكبير والضغط على منحة برنامجنا ،ال يمكننا تقديم المنحة لجميع المتقدمين الذين
تنطبق عليهم الحد األدنى من معايير التأهل.
يرجى توجيه أي استفسارات عن أهلية المتقدم إلى  .srf@iie.orgلطلب تقييم مبدئي عن التأهل،
يمكن للمتقدم أن يرسل مبدئيا صفحة تغطية الطلب وسيرة ذاتية حديثة وبيان أكاديمي وبيان شخصي
لدراستها.
التعليمات والتقديم
يمكن لألستاذ التقديم مباشرة أو الترشح من قبل جهة أخرى عن طريق تقديم الوثائق المطلوبة
التالية:
 .1صفحة التغطية للطلب

 .2السيرة الذاتية الحالية ،بحيث تشمل على المعلومات التالية:
 الدرجات العلمية (الجامعة واإلختصاص وتاريخ الحصول على الدرجة العلمية).
 الوظيفة الحالية (المكان وتاريخ التعيين واللقب العلمي والمهام).
 المناصب األكاديمية السابقة (بالترتيب الزمني :مكان التعيين وتاريخ التعيين واللقب
العلمي والمهام).
 قائمة مفصلة بالمنشورات األكاديمية (مقاالت في مجالت علمية أو كتب منشورة أو
أجزاء من كتب أو معارض) مع ذكر عنوان المجلة وعنوان العمل وتاريخ النشر
وأرقام الصفحات ،إن أمكن.
 أعمال أكاديمية أخرى (مثل اإلشراف على بحوث ورسائل ماجستير ودكتوراة أو تقديم
بحوث في مؤتمرات أو منح وجوائز أو اإلنتماء المهني لمؤسسات ومعاهد).
 .3رسالة أو بيان شخصي يوضح سبب التقديم للمنحة .على البيان أن يفصل بوضوح طبيعة
التهديدات والمخاطر التي تواجهها .كما يجب ذكر خلفيتك األكاديمية وإنجازاتك والنشاطات
األكاديمية (بحوث ،تدريس ،نشر...إلخ) التي تنوي القيام بها خالل فترة المنحة .على البيان
الشخصي أن يكون صفحة واحدة كحد أدنى.
 .4كتابي تزكية (عدد  )2أكاديمية أو مهنية من زميلين أكاديميين أو مهنيين على دراية ببحوثك
أومنشوراتك أو خبرتك في التدريس أو خبراتك األكاديمية األخرى.
 .5كتابي تزكية (عدد  )2شخصية من زميلين أو شخصين على دراية بالصعوبات التي تواجهها
وبخلفيتك المهنية .يفضل إرسال كتب تزكية من زمالء داخل وخارج بلدك .كما يمكن دمج كتب
التزكية األكاديمية والشخصية.
[يفضل إرسال كتب تزكية من زمالء داخل وخارج بلدك .يرجى العلم بأن صندوق إنقاذ العلماء
يتطلب كتب تزكية أصيلة بحيث ال تكون نصوص الكتب متماثلة .على كل مزكي أن يتحدث
عن معرفته المحددة بخلفيتك األكاديمية وظروفك].
 .6نسخة عن شهادة الدكتوراة أو أي شهادات عليا.
 .7نموذج عن آخر بحث تم نشره لك.
 .8كتاب من مؤسسة أو معهد تعليم عالي معتمد يمكنه استضافتك خالل فترة المنحة .هذا البند ليس
شر ً
طا أساسيًا.

يمكن للمتقدم أن يرسل صفحة التغطية والسيرة الذاتية الحالية والبيان الشخصي فقط لطلب تقييم
مبدئي ألهلية المتقدم للتقديم.
يرجى ارسال جميع الوثائق عن طريق البريد اإللكتروني (الطريقة المفضلة) أو الفاكس أو البريد.
على كل الرسائل أن تكون موجهة إلى:
Scholar Rescue Fund
Institute of International Education
809 United Nations Plaza
New York, New York 10017-3580
USA

الهاتف:

( +1-212-205-6486الواليات المتحدة األمريكية)

الفاكس:

( +1-212-205-6425الواليات المتحدة األمريكية)

البريد اإللكترونيSRF@iie.org :

المواعيد النهائية
يتم قبول الطلبات والترشيحات في أي وقت خالل السنة .يتم دراسة الطلبات المؤهلة من قبل لجنة
اإلنتقاء كل ثالث شهور .يمكن النظر في الحاالت الطارئة بغض النظر عن موعد إجتماع اللجنة
بشكل منفرد.
دراسة الطلبات
خالل عملية التقديم ،يقوم صندوق إنقاذ العلماء بدراسة الوثائق المرسلة بدقة واإلتصال بالمزكيين
ومصادر أخرى ،مثل خبراء مختصين في دولة المتقدم وفي تفاصيل متعلقة بطبيعة التهديدات
المذكورة بالطلب.
إن الطلبات المرسلة لصندوق إنقاذ العلماء تعتبر في غاية السرية وال يتم نشرها خارج نطاق
البرنامج بدون إذن واضح وصريح من المتقدم .يتم التدقيق بمعلومات المتقدمين للمنحة في قاعدة
بيانات تحتوي على أسماء أفراد وجماعات وجهات ممن هم على قوائم الجهات األمنية لمراقبة
العقوبات العالمية وغسل األموال.

أسئلة يتكرر طرحها

تقديم الطلب

هل يمكن لألساتذة من أي دولة التقدم بطلب؟
نعم ،يمكن لألساتذة من أي دولة التقدم بطلب.
هل يمكن لألساتذة في أي مجال أو إختصاص التقدم بطلب؟
نعم ،يمكن لألساتذة في أي مجال أو إختصاص التقدم بطلب.
ما هي طبيعة التهديدات التي تؤخذ بعين اإلعتبار؟
أي تهديد باإلضطهاد أو العنف نتيجة لكون األستاذ أكاديمي أو نتيجة لهويته أو معتقداته .هذا يشمل
الترهيب والمضايقات والقمع والرقابة والعقوبة الجائرة والعنف نتيجة لطبيعة عمل األستاذ أو نتيجة
لممارسته حقوقه اإلنسانية األساسية .انعدام األمن العام أو عدم االستقرار أو الحرب األهلية المؤثرة
على سكان الدولة أو المنطقة بشكل عام ،ال تؤخذ بعين اإلعتبار ،بالرغم من أن صندوق إنقاذ
العلماء قد يعطي منح إستثنائية في بعض هذه الحاالت.
ما طبيعة الممارسات أو الخبرات األكاديمية المطلوبة؟
األساتذة والباحثون والمفكرون مؤهلون للتقديم .تعطى األولوية لألساتذة من حملة شهادات الدكتوراة
أو شهادات عليا في مجاالتهم والذين عملوا في المجال األكاديمي في مؤسسات أو معاهد تعليم عالي
معتمدة والذين سيعود انتقائهم بالفائدة على المجتمع األكاديمي في دولهم أو في الدول المستضيفة.
هل الطلبة مؤهلين للتقديم؟
ال ،صندوق انقاذ العلماء ال يقدم منح للطالب إلكمال دراستهم.
هل يقدم صندوق انقاذ العلماء الدعم للدراسات األولية أم الدراسات العليا؟
بشكل عام ،صندوق انقاذ العلماء ال يقدم منح لبرامج تقدم درجات علمية أو لألساتذة الذين يرغبون
في إكمال دراساتهم العليا.
هل يجب أن يكون للمتقدم منشورات أكاديمية؟
ً
عامال أساسيًا خالل عملية دراسة الطلب.
تعتبر جودة وعدد منشورات المتقدم
هل مهارة اللغة اإلنجليزية مطلوبة؟
ال ،ولكن تعطى األولوية للمتقدمين ممن يملكون مهارة متقدمة في لغة الدولة المستضيفة .قد تتوفر
لألساتذة دورات لغة إنجليزية قبل أو خالل فترة المنحة ،إن دعت الحاجة.
هل وضع األستاذ النظامي (من ناحية الهجرة واإلقامة) عامل مؤهل؟

ال ،يمكن أن يؤخذ طلب المتقدم بعين اإلعتبار بغض النظر عن وضعه القانوني أو النظامي في
البلد ،ولكن إذا كان وضع األستاذ نظامي في بلد آمن ،خارج بلده ،يؤخذ هذا في عين اإلعتبار خالل
دراسة الطلب .خالل فترة المنحة ،سوف يحتاج األستاذ الى وضع قانوني أو نظامي صحيح للعمل
في الدولة المستضيفة.
هل يمكن لألستاذ التقدم بطلب من أي مكان؟
نعم ،يمكن لألستاذ التقدم بطلب من أي مكان .تعطى األولوية للذين يواجهون تهديدات أمنية مباشرة.
هل يمكن لألساتذة بدون أي وثائق سفر سارية المفعول التقدم بطلب؟
نعم ،يمكن لألساتذة الذين ال وثائق سفر سارية المفعول لديهم التقدم للمنحة ،ولكن برنامجنا ال يمكنه
المساعدة في خروج هؤالء األشخاص من دولهم .في بعض الحاالت ،يمكن لبرنامجنا التعاون مع
بعض األساتذة لتأمين استضافة لهم في مؤسسة مستضيفة يمكنها اإلنتظار لغاية خروج األستاذ من
بلده.
هل يأخذ صندوق إنقاذ العلماء بعين اإلعتبار طول المدة التي قضاها األستاذ خارج بلده؟
بسبب محدودية المصادر المتوفرة للمنح ،تعطى األولوية للمتقدمين الذين لم يقضوا أكثر من عامين
خارج بلدهم.

التدقيق واإلنتقاء
ما هي عملية التدقيق في المتقدم؟
خالل عملية التقديم ،يقوم صندوق إنقاذ العلماء بدراسة وثائق الطلب بدقة واإلتصال بالمزكيين
ومصادر أخرى ،مثل خبراء مختصين في دولة المتقدم وفي تفاصيل متعلقة بطبيعة التهديدات
المذكورة بالطلب .يتم التدقيق بمعلومات المتقدمين للمنحة في قاعدة بيانات تحتوي على أسماء أفراد
وجماعات وجهات ممن هم على قوائم الجهات األمنية لمراقبة العقوبات العالمية وغسل األموال.
كيف تتم عملية اإلنتقاء؟
بعد عملية التدقيق ،يتم عرض الطلبات المختارة على لجنة اإلنتقاء التابعة لصندوق انقاذ العلماء،
والتي تقوم باتخاذ القرار النهائي بالنسبة إلعطاء المنح .تلتقي اللجنة أربع مرات في السنة على
األقل .من الممكن أن تجتمع اللجنة لدراسة الحاالت الطارئة ،إن استدعى األمر.

المنحة وتعيينات الزيارة
ما هي منحة صندوق انقاذ العلماء؟

منحة صندوق انقاذ العلماء توفر دعم مالي ودعم للتطوير المهني ومصادر لمساعدة األساتذة على
اإلنتقال (في الغالب مع عائالتهم) الى محيط المؤسسة المستضيفة .يعمل صندوق انقاذ العلماء مع
األساتذة المنتقون لتأمين مؤسسات مستضيفة مناسبة في أماكن آمنة ،مع التركيز ،إن أمكن ،على
المؤسسات المستضيفة في مناطقهم سواء على المدى القريب أو البعيد .بعد تأمين استضافة مناسبة،
يساعد صندوق انقاذ العلماء األساتذة على اإلنتقال الى الدولة المستضيفة ،من حيث تأشيرة الدخول
وأمور السفر والوصول الى الدولة المستضيفة .هناك خدمات مساعدة إضافية ،يتم تقديمها غالبًا
بالتنسيق مع المؤسسة المستضيفة أو مؤسسات تطوعية ،من ضمنها منح للحاالت الطارئة والتأمين
الصحي ودورات لغة إنجليزية مجانية ومساعدات طبية مجانية وتمويل حضور المؤتمرات
والمحاضرات واإلرشاد األكاديمي وملفات الترحيب ودليل المصادر .وإن أمكن ،يعمل صندوق
انقاذ العلماء مع األساتذة لمساعدتهم على متابعة أهدافهم األكاديمية ما بعد فترة المنحة.
ما هي القيمة المالية لمنحة صندوق انقاذ العلماء؟
قيمة المنحة هي  25,000دوالر أمريكي كحد أقصى باإلضافة الى التأمين الصحي لألستاذ فقط.
القيمة النهائية للمنحة تعتمد على عدة عوامل منها موقع المؤسسة المستضيفة وكلفة المعيشة وقيمة
الدعم اإلضافي المقدم من المؤسسة المستضيفة أو من مصادر أخرى.
منحة صندوق انقاذ العلماء تشمل مبلغ  25,000دوالر أمريكي كحد أقصى لدعم تعيين األستاذ لمدة
عام كامل (يمكن تجديد المنحة لسنة ثانية) .عادة ،تقدم المؤسسة المستضيفة دعم مالي مساو لمبلغ
المنحة أو أكثر منه .هذا الدعم اإلضافي قد يكون نقدي أو تمويل لألستاذ لتغطية السكن أو السفر أو
الوجبات .الدعم العيني ،مثل توفير المكتب والحاسوب وتغطية رسوم دورات اللغة وغيرها،
مرغوب به لتوفير دعم متكامل لألستاذ.
من يمكنه استضافة األستاذ؟
أي مؤسسة تعليم عالي أومؤسسة بحثية معتمدة ،مثل الجامعات والكليات ومراكز البحوث
والمتاحف ،على أن تكون على استعداد للدخول في شراكة مع صندوق انقاذ العلماء لدعم العمل
األكاديمي لألستاذ.
كيف يتم تحديد المؤسسات المستضيفة؟
يمكن لصندوق انقاذ العلماء أو لألستاذ تحديد المؤسسة المستضيفة ،قبل أو بعد الموافقة على المنحة،
أو قد تقوم المؤسسة المستضيفة بذلك في حال ترشيح أستاذ أو في حال رغبتهم في الشراكة مع
صندوق انقاذ العلماء .ال توجد قيود جغرافية على موقع استضافة األستاذ طالما أنه بإمكان األستاذ
مواصلة عمله األكاديمي في مكان آمن .تحدد المؤسسة المستضيفة بناء على رغبة األستاذ
والمؤسسة ولغة التدريس المستخدمة واختصاص األستاذ والمنطقة الجغرافية .موقع المؤسسة
المستضيفة يؤثر على  )1مساهمة األستاذ األكاديمية)2 ،عودة األستاذ إلى بلده أو منطقته بعد

المنحة)3 ،اإلستمرار كأستاذ مساهم بعد المنحة إما ببقائه في المؤسسة المستضيفة أو تأمين مكان
أكاديمي آخر له.
ما هي مسؤوليات المؤسسة المستضيفة؟
 أن تؤمن تعيين األستاذ كأستاذ زائر وتحديد القسم والشخص المسؤول أو المرشد وتحديد تاريخ
المباشرة وتاريخ انتهاء الزيارة والتعويضات والفوائد اإلضافية وتحديد معلومات عن السكن
والمواصالت وأي خدمات أو مرافق أخرى.
 تنسيق وتأمين أي اجراءات متعلقة بالدخول واإلقامة في البلد المستضيف.
 استالم مبلغ المنحة الخاص باألستاذ وتقديم مبلغ مساو لمبلغ المنحة.
 صرف مبلغ المنحة والمبلغ المقدم من المؤسسة بالكامل لألستاذ خالل فترة المنحة ،بدون أن يتم
اقتطاع أي أجور إدارية أو رسوم.
 تزويد صندوق انقاذ العلماء واألستاذ بجدول للدفعات المستحقة.
 تحمل جميع المسؤوليات المتعلقة بالضرائب الخاصة بجميع نواحي المنحة.
ما الذي يمكن اعتباره دعم مماثل من المؤسسة المستضيفة؟
يتم مقابلة منحة صندوق انقاذ العلماء ،بقيمة  25,000دوالر أمريكي كحد أقصى ،بمبلغ مساو لها أو
أكثر منها من المؤسسة المستضيفة .هذا الدعم اإلضافي قد يكون نقدي أو تمويل لألستاذ لتغطية
السكن أو السفر أو الوجبات .الدعم العيني ،مثل توفير المكتب والحاسوب وتغطية رسوم دورات
اللغة وغيرها ،مرغوب به لتوفير دعم متكامل لألستاذ .هنا نشير إلى أن التعيينات في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا تعفى من تقديم الدعم المطابق أو المساوي ،بالرغم من أن صندوق انقاذ
العلماء يطلب بعض الدعم المادي أو العيني اإلضافي من المؤسسات المستضيفة في هذه المنطقة.
ما هي مدة المنحة؟
مدة المنحة غالبا ما تكون من  9شهور لغاية  12شهر .تحدد المدة حسب احتياجات المؤسسة
المستضيفة واألستاذ .يمكن لألساتذة التقديم للدعم المالي مرة أخرى لسنة واحدة إضافية.
كيف يتم صرف مبلغ المنحة؟
عادة ،يتم ارسال مبلغ المنحة للمؤسسة المستضيفة ليتم صرفها لألستاذ من قبل المؤسسة على شكل
راتب أو دفعات نقدية .في حاالت نادرة ،إذا لم يكن بإمكان المؤسسة المستضيفة صرف المبلغ
لألستاذ ،يمكن لصندوق انقاذ العلماء أن يقوم بالتنسيق مع المؤسسة المستضيفة واألستاذ لتحديد
طريقة بديلة لصرف مبلغ المنحة.

كيف يكون جدول الدفعات في الغالب؟
يقترح صندوق انقاذ العلماء على المؤسسة المستضيفة أن تقوم بصرف المبلغ بشكل يناسب األستاذ
والمؤسسة .في الغالب يكون الصرف بشكل متساوي خالل فترة المنحة .يفضل أن تكون الدفعة
األولى أكبر من بقية الدفعات للمساعدة في تغطية نفقات اإلنتقال للدولة المستضيفة والتي قد تكون
من ضمنها دفعة مقدمة إلستئجار شقة أو شراء أثاث وغيرها من النفقات.
ما هي المؤسسات التي استضافت أساتذة صندوق انقاذ العلماء؟
للحصول على قائمة حديثة بأسماء المؤسسات المستضيفة والشريكة لصندوق انقاذ العلماء ،يرجى
زيارة صفحة المؤسسات المستضيفة الشريكة.

في المؤسسة المستضيفة
ما هي المهام المتوقعة من األستاذ في المؤسسة المستضيفة؟
مهام األستاذ األكاديمية خالل فترة المنحة تعتمد على احتياجات المؤسسة المستضيفة واألستاذ كذلك.
الكثير من أساتذة البرنامج يقومون بالتدريس وكتابة البحوث والمشاركة بالمؤتمرات والندوات
والمساهمة في نشاطات الحرم الجامعي أو المجتمع المحيط بشكل عام.
من يغطي تكاليف سفر األستاذ الى المؤسسة المستضيفة؟
تكاليف السفر تغطى من منحة األستاذ أو من ماله الشخصي .يمكن لألستاذ أن يرتب أمور السفر
لوحده أو أن ينسق مع شركة السفر المعتمدة لدى معهد التعليم الدولي.
من يغطي رسوم ال  SEVISالمطلوبة لتأشيرة J-1؟ (هذا ينطبق على المؤسسات في الواليات
المتحدة فقط ،ويمكن معاملة رسوم التأشيرات في دول أخرى بنفس الطريقة).
في معظم األحيان ،تتحمل المؤسسة المستضيفة هذه التكاليف .في حال عدم إمكانية ذلك ،يتم تسديد
الرسوم من منحة األستاذ.
هل يمكن لعائلة األستاذ أن ترافقه؟
ظروف كل أستاذ تحدد إن كان باإلمكان اصطحاب العائلة خالل فترة المنحة.
هل يمكن لألستاذ السفر خالل فترة المنحة/التعيين؟
الكثير من األساتذة يبحثون عن فرص للسفر لحضور مؤتمرات أو لزيارة زمالء .بعض األقسام
األكاديمية أو بعض المجموعات داخل الحرم الجامعي تقدم دعم إضافي لألستاذ لحضور
المؤتمرات.

