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  "IDream"ي دريم آمشروع دعوة لتقديم الطلبات:  )1(

  

  ،" IDream"ي دريم برنامج آالزمالء األعزاء والمتقدمين إلى 
  

 :مقدمة
"حاضنة المدافعين  اإلنسان،إطالق هذه الدعوة لتقديم الطلبات لمشروع تدريب وتوجيه جديد في مجال حقوق  )CVT(يسر مركز ضحايا التعذيب 

  ". تحركاتالب للنهوضفي المنفى  متبقينال
  

 مستندات: 3تتضمن حزمة التطبيق هذه 
 " IDream"ي دريم أ ) دعوة لتقديم الطلبات: مشروع1(
 ) إرشادات وتعليمات لمقدمي الطلبات2(
  " IDream"ي دريم آ نموذج التقديم) أسئلة 3(
  

على المتقدمين إكمال طلباتهم عبر اإلنترنت في  يجبوالطلب،  جميع المستندات الثالثة بعناية في حزمة التطبيق قبل تقديم قراءةيجب على المتقدمين 
  لمقدمي الطلبات." التعليماترشادات واإل) 2المدرج في "(الرابط 

  
ي برنامج آموضحة أدناه. يسعى  ،تقنيةالدعم للمدافعين عن حقوق اإلنسان النازحين أو المنفيين ومنظماتهم في ثالثة مجاالت  ي دريمآ برنامجيقدم 
سية إلى تمكين النازحين أو المنفيين من المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني من مواصلة عملهم في الدفاع عن الحريات األسا دريم

 غم من إعادة التوطين القسري بسبب التهديدات أو الهجمات التي تعرضوا لها نتيجة لعملهم في مجال حقوق اإلنسان.على الر
 

من المشاركة في مجموعة من أنشطة وتمارين بناء القدرات  دريمي آ الذين تم اختيارهم لالنضمام إلى مشروع حقوق االنسانسيستفيد المدافعون عن 
  :بما في ذلك والتوجيه،

 مدافعين عن حقوق لل حمالت المدافعةبهدف زيادة فعالية واستدامة  المشروع،مدربين خبراء واستشاريين طوال  على نطاق واسع مع العملا
  .اإلنسان

 الفعالة مع تعلم المهارات  المدافعةفرًصا لتطوير أساليب جديدة ومبتكرة لتنفيذ حمالت على  حقوق االنسانالمدافعون عن  المشاركون تعرفسي
  .للتعامل مع اإلجهاد المرتبط بالعمل وتقليل العزلة

 على تقييم التهديدات والمخاطر األمنية التي يواجهونها في عملهم واالستجابة لها بشكل  المشاركون المدافعون عن حقوق االنسان تاقدر تطوير
  .أفضل

  حقوق االنسان عن بحيث يمكن للمدافعين  اإلنترنت، الوجاهية وعبر ع على فرص التواصليشتمل المشرو االعتبار،عين مع وضع االستدامة في
وكان التمويل  ممكنًا،إال إذا كان السفر الدولي  الوجاهي التشبيكمن توجيه األقران والمعرفة ومشاركة الموارد. مالحظة: لن يتم عقد  االستفادة

  .والتوقيت يسمحان بذلك
 لدعم أنشطتهم ومشاركتهم في هذا  المشاركيندوالر أمريكي إلى المدافعين عن حقوق اإلنسان  31,000إلى ة تصل سيتم تقديم مساعدة مالي

 المشروع.

  ي دريم. آمشروع مدافعين عن حقوق اإلنسان للمشاركة في  مشتركين 10سيتم اختيار ما يقرب من  الطلب،بعد مراجعة 

  اإلنسان في المنفىحاضنة للمدافعين عن حقوق أي دريم:  وصف مشروع

من التحديات  من هذا االستهداف تزيد غالبًا ما يتم استهداف المدافعين عن حقوق اإلنسان ونفيهم بسبب العمل الذي يقومون به. النزوح والعزلة الناتجة
 التحديات،لمخاطر األمنية. لمواجهة هذه قدرتهم على الصمود أمام اإلجهاد والتغيير وا للويق والمؤسسية،فعاليتهم الفردية  ويزعزع يواجهونها،التي 

  على بناء القدرات المتكاملة للمدافعين عن حقوق اإلنسان في ثالثة مجاالت أساسية: ي دريمآيركز 

بما في  التحديات،التنظيمية على تحمل الفردية والقدرة حقوق االنسان وتنمية المدافعين عن  صحةزيادة  المرونة: ) 1(
  والصدمات الثانوية. والتعب، بالعمل،ذلك التحديات التي أوجدتها خبرة الموظفين في اإلجهاد المرتبط 



 تشجيع االبتكار االستراتيجي والتكتيكي والفعالية في الدفاع عن حقوق اإلنسان. الفعالة: حمالت المدافعة ) 2(
سواء من حيث "األمن المادي"  ومؤسساتهم،اإلنسان تقليل المخاطر األمنية للمدافعين عن حقوق  األمن المتكامل: ) 3(

 لألفراد واألصول وكذلك من حيث "األمن الرقمي" في استخدام االتصاالت واألجهزة اإللكترونية.

ي آ جنبًا إلى جنب مع فريق خبراء ،المدافعين عن حقوق االنسانمن  مشاركسيقوم كل  المشروع، بدايةوفي  ي دريمآ كجزء من :األنشطة األساسية
حقوق عن بتطوير خطة بناء القدرات التي تلبي احتياجاتهم الفردية في كل مجال من المجاالت األساسية الثالثة. سيضمن ذلك أن المدافعين  ،دريم

  :المشروع بطريقة مصممة خصيًصا لتحدياتهم الخاصة. باإلضافة الى يشاركون في االنسان

 في كل مجال لتتبع التقدم المحرز في خطة بناء القدرات الخاصة بهم وتعديل الخطة  ي دريمآ ن عن حقوق اإلنسان مع موظفيسيعمل المدافعو
  .االستفادة من المشروع لزيادةحسب الضرورة 

   وزيادة  بينهم،لتضامن فيما وزيادة ا ،المشاركين من مدافعي حقوق االنسانأحد المكونات الرئيسية للمشروع هو تقليل العزلة التي يعاني منها
المشاركين من ستتم دعوة  األهداف،اآلخرين في نفس الوضع. لتسهيل هذه  حقوق االنسانالوصول إلى الموارد المستخدمة من قبل المدافعين عن 

ً قادرين على االجتماع  المشاركينحيث سيكون  المشروع،على مدار  ي دريمآ ورشة عمل إلىعن حقوق االنسان  نالمدافعي وتبادل  ،وجاهيا
  .ي دريمآ والعمل بعمق مع موظفي مشروع والخبرات،المعرفة 

   التعلم ا في ذلك التدريب عبر اإلنترنت بم الفردية، حقوق االنسانيتضمن المشروع العديد من األنشطة األخرى لمعالجة أهداف المدافعين عن)
 وتوجيه األقران. والتواصل اإللكتروني)

المحافظة العديد من الفرص الفريدة والمصممة خصيًصا لتعلم طرق  ي دريمآسيكون لدى المدافعين عن حقوق اإلنسان المشاركين في  :التأثير المتوقع
لحمالت وتحسين مهاراتهم في عملهم األساسي  )،زيادة قدرتهم على القيام بعمل فعال واالستجابة بشكل مناسب للتحديات لذلك،(ونتيجة  صحتهم على

والقدرة على تخفيفها بشكل فعال.  وسالمتهم،والتعرف على المخاطر األمنية التي يواجهونها والتي تؤثر بشكل كبير على عملهم وصحتهم  ،المدافعة
إلنشاء  ،الوجاهيةلشبكات عبر اإلنترنت وورش العمل المنفيين، من خالل كل من ا حقوق االنسانالمدافعين عن  ي دريمآسيجمع  ذلك،باإلضافة إلى 

يمكن  -وبنًكا للموارد  -وكذلك في المستقبل. سيخلق هذا مصدًرا للدعم  المشروع،مجموعة من الزمالء الذين يمكنهم التعاون في القضايا المهمة طوال 
فقط إذا  الوجاهيةبعد انتهاء المشروع. مالحظة: سيتم عقد ورش العمل الوصول إليه لفترة طويلة  ي دريمآالمشاركين المدافعين عن حقوق االنسان في 

  وكان التمويل والتوقيت يسمحان بذلك. ممكنًا،كان السفر الدولي 

من جميع أنحاء العالم. ستكون اللغة اإلنجليزية هي اللغة األساسية  ي دريمآالمشاركون في  مدافعين حقوق االنسانمن المرجح أن يأتي  :لغة المشروع
لتحديد الموارد والمحتوى  المشاركين المدافعين عن حقوق االنسانمع  مركز ضحايا التعذيب، وخالل المشروع سيعمل ي دريمآالمستخدمة في أنشطة 

  اعتماًدا على تفضيالت الشركاء. متعددة،واألدوات بلغات 

  مكتوبة باللغة اإلنجليزية. الدعوةكون الطلبات المقدمة استجابة لهذه يجب أن ت 

  مركز ضحايا التعذيب خلفية عن

كأحد المراكز األولى في العالم المكرسة لمسألة إعادة  1985منظمة غير حكومية مقرها الواليات المتحدة تأسست عام  وه مركز ضحايا التعذيب
في مداواة جراح التعذيب على األفراد وعائالتهم ومجتمعاتهم وإنهاء التعذيب في جميع أنحاء  ز ضحايا التعذيبمركالتأهيل من التعذيب. تتمثل مهمة 

: رعاية الناجين في الواليات المتحدة وإفريقيا والشرق األوسط. المساعدة التقنية وبناء القدرات ألكثر من مركز ضحايا التعذيبالعالم. يشمل عمل 
مبادرات ابتكارية للبحث والرصد والتقييم لقياس فعالية تدخالت إعادة  العالم؛يل التعذيب وحقوق اإلنسان في جميع أنحاء منظمة إلعادة تأه 100

  غير الحزبية للنهوض بحقوق اإلنسان. المدافعةومبادرات  التأهيل؛

  نظرة عامة على األهلية

والذين يهتمون ببناء فعاليتهم في  ،على المدافعةالمتقدمون المؤهلون هم من المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يعيشون في المنفى نتيجة لعملهم 
المتقدمين  أشهر على األقل وقت تقديم الطلب. يجب تحفيز 10يعيشون في المنفى لمدة  المتنافسونمجاالت المشروع الثالثة. يجب أن يكون المتقدمون 

تشمل المتطلبات  ذلك،للمشاركة في مشروع بناء القدرات التعاوني والديناميكي الذي سيشمل استخدام األدوات والموارد الجديدة. باإلضافة إلى 
  :على سبيل المثال ال الحصر األخرى،

  .أو النشاط المدافعةيجب أن يكون لدى المتقدمين سجل حافل في  •

  .ثبات قدرتهم على قبول ، وتتبع ، واإلبالغ عن األموال المستلمة على مدار المشروعيجب على المتقدمين إ •

تشرين /حتى نوفمبر 2023 نيسان/تقريبًا من أبريل ،مدةكامل الفي المشروع خالل  وااللتزام يجب على المتقدمين إثبات القدرة واالستعداد للمشاركة• 
  .2024 الثاني

  



 كيفية التقديم

) إرشادات 2. يرجى االطالع على "("Submittable "من خالل التطبيق عبر اإلنترنت على ي دريم آللتقديم لمين المهتمين يجب على المتقد
  رابط الخاص بالتطبيق عبر اإلنترنت وللحصول على إرشادات حول كيفية بدء واستكمال طلبك. في الللمتقدمين" المرفقة  تعليماتو

قبل بدء تقديم الطلب عبر  Signal (https://signal.org/)نشجع جميع المتقدمين على الحصول على حساب  المتقدمين،لالتصاالت المستقبلية مع 
 ال صلة لمركز ضحايا التعذيب بأن الرجاء المالحظة لمقدمي الطلبات" للحصول على التفاصيل.  تعليمات) إرشادات و2اإلنترنت. انظر المرفق "(

Signal. 

 

ً  في حين أنه ليس من منظمات  الخطاباتخطابات توصية مع طلباتهم. يجب أن تكون هذه  3يتم تشجيع المتقدمين على تقديم ما يصل إلى  ،مطلباً أساسيا
والتي توصي  وخبرته،أخرى (وليس المنظمة الخاصة بمقدم الطلب) أو شبكات حقوق اإلنسان التي تكون على دراية بعمل مقدم الطلب  مدافعة

 باللغة اإلنجليزية. الخطابات. يجب كتابة ي دريمآالطلب في بمشاركة مقدم 

 

 الموعد النهائي

بتوقيت وسط أمريكا) في  23:00مساًء بتوقيت وسط أمريكا ( 11:00بحلول الساعة  مركز ضحايا التعذيبيجب أن يتم استالم جميع الطلبات بواسطة 
 رب وقت ممكن لمعالجة أي مشكالت فنية قد تنشأ في الوقت المناسب.. نحن نشجعك على التقدم في أق2022 تشرين الثاني/نوفمبر 30

 

 تقييم التطبيقات

  التقديم استجابةً لدعوة تقديم الطلبات هذه.  هي ي دريممشتركي آالمرحلة األولى في عملية اختيار 

وتقييم مالي أكثر تعمقًا لمقدمي الطلبات الذين يجتازون التقييم األولي. من تفحصية مكالمات  المثال،على سبيل  العملية،تتضمن المرحلة التالية في هذه 
 .2023 نيسان/بحلول أوائل أبريل للمشاركينالمقرر أن يتم االختيار النهائي 

 

 أسئلة

يرجى مالحظة أن  وسيتم الرد على األسئلة بشكل دوري فقط. ،IDREAMinfo@cvt.orgيمكن توجيه األسئلة حول هذه الفرصة أو التطبيق إلى 
سرية وأمن المعلومات التي تتلقاها مؤسستنا، فإن استخدام  مركز ضحايا التعذيبحمي يرسائل البريد اإللكتروني إلى هذا العنوان ليست مشفرة. بينما 

لتقدير مقدم الطلب. ننصح البريد اإللكتروني غير المشفر ينطوي على مخاطر خارجة عن سيطرتنا. يخضع استخدام عنوان البريد اإللكتروني هذا 
 األشخاص الذين يستخدمون عنوان البريد اإللكتروني هذا بعدم تضمين تفاصيل قد تعرضهم أو تعرض زمالئهم للخطر.

  

 ونتطلع إلى تلقي طلبك. ي دريمآنتمنى األفضل لجميع المتقدمين في 

 

 ،مودتنا

 

 ي دريمآمشروع 

  مركز ضحايا التعذيب

  


