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 "مساعدة الناجين على الشفاء" :منظمة شريكة إلى مبادرة جديدة تسمى 12ضم إلى  )CVT(يسعى مركز ضحايا التعذيب 
)HSH( .صمم HSH هي و والنزاع للناجين من التعذيب مدعومة باألدلة لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات عالية الجودة

تنمية القدرات الذي ل مكثف مع هذا الهدف من خالل دعم HSHتعامل تمع السياقات المحلية. سوف  التكيف خدمات تسعى إلى
ية والدعم النفسي نفسوبناء قدرات القوى العاملة في مجال الصحة ال يهدف إلى تعزيز فعالية المنظمات ومقدمي الخدمات،

 30إلى  2021أكتوبر  1من  يبدأمشروع مدته خمس سنوات  HSHفي سياقات محلية متنوعة.  )MHPSS(االجتماعي 
اختيار . بمجرد من خالل صندوق ضحايا التعذيب )USAIDوتموله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ،2026سبتمبر 

  من المتوقع أن تستمر مشاركتهم في المشروع لمدة تصل إلى أربع سنوات.فالشركاء، 
  

 CVTتصف هذه اإلرشادات معايير األهلية وعملية التقديم لمنظمة مهتمة بأن تصبح شريًكا في المشروع. يسعى مركز 
 آثار التعذيبعلى الشفاء من  والصدمات النفسية التعذيبللحصول على منظمات شريكة ذات والء قوي لمساعدة الناجين من 

تهم وخدماتهم نظمامن خالل تقديم خدمات صحة نفسية عالية الجودة. يجب أن يكون الشركاء مستعدين وملتزمين بتطوير م
للشركاء المساعدة  HSH مشروعوفر ي. سCVT مركز باألنشطة والدعم من خذوأنظمة التقييم الخاصة بهم من خالل األ

التدريب من خالل مزيج من القنوات عبر اإلنترنت والزيارات الشخصية عبر السريرية والتقييمية والتنظيمية؛ ونية التق
  المنظمات الشريكة بمنح فرعية لنفقات تنمية القدرات وتقديم الخدمات المباشرة. HSHزود يكما س، وفرص بناء الشبكات

  
 أهداف المشروع هي:

  المنظمات التي تخدم الناجين من التعذيب أو الصدمات أكثر قدرة على اغتنام إن  التنظيمية:االستدامة : 1الهدف
 الفرص والتكيف مع التحديات.

  تقدم المنظمات التي تخدم الناجين من التعذيب أو الصدمات رعاية عالية الجودة. جودة الخدمة:: 2الهدف 
  زيادة الكفاءة الفنية واالعتراف  عم النفسي االجتماعي:القوى العاملة في مجال الصحة النفسية والد: 3الهدف

 لتقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في المجتمعات الشريكة. مساعديهمبالمهنيين و
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 رض أهداف المشروع استخدام أربع عدسات:تع
  التطوير التنظيمي (عدسةOD(على السمات على المستوى المؤسسي التي تؤثر على الفعالية  : التي تركز

 االمتثال ،الروابط مع المؤسسات األخرى، القيادة واإلدارة والقدرات اإلدارية تتضمنه منبما  واالستدامة التنظيمية
 وتنمية الموارد.، رعاية الموظفين وقدرتهم على الصمودو

  جتماعي (والدعم النفسي اال نفسيةعالج الصحة العدسةMHPSS( على التفاعالت العالجية بين : وهي تركز
باألدلة  وجهةيتضمن استخدام الممارسة العاكسة، واإلشراف السريري، والرعاية الم ؛مقدمي الخدمة والعمالء

 والمكيفة مع السياق الثقافي، والكفاءات السريرية األساسية، ورعاية الموظفين.
  إدارة الخدمة (عدسةSM(إدارة المشروع والبرنامج والمركز والعيادة لضمان تقديم خدمات عالية  ىعل : تركز

ميزتي العدالة األخالقية و ذات األبعاد الجودة للناجين من التعذيب. تتميز الرعاية عالية الجودة بالعديد من الميزات
 .والفعالية

  المراقبة والتقييم والتعلم (عدسةMEL(والتحسن، المستمرة ردود الفعل تقديم الخدمة، ومتابعة على  : تركز
والنتائج المقصودة وغير المتوقعة، وتوليد األدلة التي يمكن استخدامها للتكيف / االبتكار، والتعلم عبر مجموعات 

 أصحاب المصلحة.
  

بالتوقيت  2022 االثنين 14 فبراير نهاية يومفي موعد ال يتجاوز  مهتمينجميع طلبات ال CVTيجب أن يستلم مركز 
دعو المنظمات المختارة إلى تقديم سيو هذه الطلبات، جميع CVT مركز راجعيس. (UTC-6:00) في شمال أمريكا المركزي

  طلبات كاملة. الجدول الزمني مذكور أدناه.
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 (EOI) تقديم الطلباتلدعوة  CVTيرسل مركز  2022يناير  25

 (EOI)طلبات ال إرسالمن المنظمات  نتهاءاتاريخ  2022 فبراير 14

 دعو المنظمات المختارة إلى تقديم طلب كامليوالطلبات  CVT مركزراجع ي 2022 فبرايرأواخر 

 الكاملة CVTات المختارة إلرسال طلبات نظمللم نتهاءتاريخ اإل (التاريخ المحدد يحدد الحقًا) 2022 بداية مارس

 Zoom عبر دعو المنظمات المحددة لمحادثاتيو طلباتال CVT مركزراجع ي 2022 أبريل/  مارس

 علمالمنظمات الشريكة النهائية، ويطلب الموافقة من الممول، ثم ي CVT مركز يحدد 2022 أبريل
 الموافقة. عند حصولالشركاء 
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 سيشارك شركاء المشروع في مكونات المشروع التالية:
 

 )2022سبتمبر  - 2022المرحلة األولى: التخطيط (مايو 
  

 كاءالتمويل لدفع تكاليف وقت الموظفين الشر CVT مركز بمجرد اختيار الشركاء، سينتقلون إلى مرحلة التخطيط. سيوفر
 أثناء عملية التخطيط.

 
  شريكة لتأكيد الشراكة: لمنظمة CVTزيارة تخطيطية لمركز 
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 يخطط. )كوفيدكل منظمة شريكة إذا سمحت ظروف األمن والسالمة (على سبيل المثال، مخاطر ل قصيرةزيارة تجرى س
فيه "الزيارات" عن بُعد. ستضمن هذه االرتباطات التي تستغرق يومين الفهم  جرىأيًضا لسيناريو طوارئ ت CVT مركز

 فسوف يعادأن الشراكة الكاملة غير مناسبة،  CVT مركز المتبادل للمشروع والشراكة والتوقعات. إذا قررت المنظمة أو
نها لن تتلقى دعًما طوال فترة المشروع، ولك CVT مركز شترك معهايالنظر في عضوية المنظمة في شبكة أوسع س

) والتوقيع عليها. بعد MOUمذكرة التفاهم ( CVT مركزالمنظمة الشريكة و نراجعمخصًصا / مكثفًا لتنمية القدرات. س
، إلخ). (انظر اءذلك ستضع كلتا المنظمتين خطة إلجراء زيارة تقييم تنظيمية كاملة (التوقيت، مشاركة الموظفين الشرك

  القسم التالي).
  

 :)ISP( وتطوير خطة التعزيز المؤسسي الشريكة CVT لـ التنظيميالتقييم 
 

بشكل تعاوني مع كل شريك إلجراء تقييم تنظيمي تشاركي ودعم الشريك في تطوير خطة التعزيز  CVT مركز سيعمل
من خالل عدسات المشروع الخاصة بمعالجة  وعرضهاعبارة عن خطة لمتابعة أهداف الشريك ISP . (ISP)المؤسسي 

 وإدارة الخدمة.، الرصد والتقييم والتعلم ،التطوير التنظيميو  ،الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي
 

مواد تقديم وموظفي الشركاء، و CVTسيشمل التقييم التنظيمي مراجعة المستندات، واالجتماعات عن بعد بين مستشاري 
سبوع واحد تقريبًا) تتم أل( CVT. سيتوج التقييم بزيارة كاملة من قبل مستشاري CVTمستشاري  طرف تمهيدية من

هذا سوف يقارن ). كوفيدشخصيًا في المنظمة الشريكة إذا سمحت ظروف األمن والسالمة (على سبيل المثال، مخاطر 
  القدرات (االستدامة التنظيمية وجودة الخدمة).التقييم التنظيمي الحقًا مع تقييمات خط الوسط والنهاية لقياس التغيير في 

  
خطة التعزيز لتطوير مزود  CVTأثناء الزيارة، سيستخدم موظفو الشركاء المعلومات من التقييم والدعم من مستشاري 

من أجزاء متعددة، بما في ذلك األساس المنطقي، وبيانات  خطة التعزيز المؤسسيتكون تبهم.  ةالخاصالمؤسسي 
ف، ونموذج منطق المشروع، واستراتيجية النشاط / الجدول الزمني لتحقيق كل هدف، اهدت، وبيانات األاالحتياجا

لكل شريك كل هدف من  خطة التعزيز المؤسسي والموارد الالزمة، وخطة المراقبة والتقييم والتعلم. ستعالج أهداف
لتنظيمية، وجودة الخدمة، وتطوير القوى االستدامة ا -الشاملة  HSH مساعدة الناجين على الشفاء أهداف مشروع

ف تطوير القوى العاملة اهدأالعاملة. بينما تركز أهداف االستدامة التنظيمية وجودة الخدمة على المنظمة الشريكة، فإن 
في  بالعاملين لالرتقاء ممكنةلالطرق اإلى نظام الخدمة المحلي الخاص به، بما في ذلك  تطلعات الشريكمل تشلديها قد 

أساس دعم تنمية  ISP خطة التعزيز المؤسسي شكلتس .إلى االحتراف مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي
مع  CVT مركز للمنحة الفرعية إلىالشركاء طلب ميزانيتهم  قدم. سيCVT مركز طرفالقدرات المقدم للشركاء من 

أن يغطي تمويل المنحة الفرعية للشريك النفقات المتعلقة بأهداف للموافقة عليه. يجب  ISP خطة التعزيز المؤسسي تقديم
تنمية قدرات الشريك (يرجى االطالع أدناه للحصول على تفاصيل إضافية حول المنح الفرعية)، ويمكن أيًضا استخدامها 

  لتقديم الخدمة المباشرة.
  

 )2025سبتمبر  - 2022المرحلة الثانية: تنفيذ خطط التعزيز المؤسسي (أكتوبر 
 
 مركزأو تمديدها أو تحديثها سنويًا من خالل جلسة عمل مشتركة تضم المستشارين التقنيين ل خطط التعزيز المؤسسيراجع ست

CVT الخاصة بهم بسرعة إنهاء الدعم  خطة التعزيز المؤسسي وموظفي الشركاء. قد يختار الشركاء الذين يحققون أهداف
وتحويل دورهم إلى دور يركز بشكل أكبر على التواصل مع الشركاء اآلخرين، أو االنخراط في  CVT مركز المكثف من

خطة هذه الجداول الزمنية والتوقعات الشاملة أثناء تطوير  سوف تناقش. توجيهيمجتمعات الممارسة، أو حتى تقديم دور 
  ومراجعتها سنويًا. التعزيز المؤسسي

  
الخاصة بهم األنشطة  خطة التعزيز المؤسسي لدعم الشركاء في تحقيق أهداف CVT مركزيدمج نهج التسليم الخاص ب

الشخصية (مثل زيارات الموقع والتدريب الشخصي) مع مشاركة افتراضية قوية واستراتيجية التعلم اإللكتروني. سيعتمد 
 لألفرادالمشورة / اإلشراف الفريق على مجموعة واسعة من أوضاع وتقنيات المشاركة االفتراضية بما في ذلك: تقديم 

 ،تدريب مباشر عبر اإلنترنت ،تفاعلية عبر اإلنترنت مباشرةجلسات تخطيط  ،الفيديو اجتماعاتوالمجموعات الصغيرة عبر 
التفاعلية، ومقاطع الفيديو، ومنتديات المناقشة،  نماذجدورات التعلم المدمج التي تتضمن عناصر غير متزامنة (مثل ال

". هذه البوابة عبارة عن بيئة HSH مساعدة الناجين على الشفاء لواجبات، والتعاون الجماعي) داخل "بوابةوالتقييمات، وا
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آمنة ومشفرة عبر اإلنترنت ستكون مركًزا يمكن لألفراد من خالله الوصول إلى التدريب والموارد والتفاعالت مع الشركاء 
. باإلضافة إلى ذلك، قد CVT مركز) الخاص بLMSإدارة التعلم ( ، نظامCanvas نظام هذه البوابة داخل أنشئتاآلخرين. 

لتدريب والتواصل مع مجتمع فرص لتوفير للشركاء إمكانية الوصول إلى شبكة افتراضية أوسع، مع  HSH برنامج يوفر
  موسع من مقدمي الخدمات.

  
  :CVTفيما يلي أنواع الدعم التي يقدمها مركز 

  
 المعينين للشركاء: CVT مركز موظفي طرفدعم فني مخصص من 

 
 شخصيًا CVTمستشارو  زورللشركاء الذين سيدعمونهم طوال فترة المشروع. سي CVT ن من مركزومستشار عينسي

لتنمية القدرات (زيارة واحدة أو أكثر في السنة)، والتواصل عن بعد مع جهات االتصال الشريكة، وإجراء تنمية القدرات 
. خطة التعزيز المؤسسيلتعزيز أهداف  CVT مركزعن بُعد باستخدام نهج التعليم اإللكتروني المتكامل الخاص ب

الصحة النفسية والدعم النفسي ، ODي التطوير التنظيمروع (المستشارون خبراء في واحدة أو أكثر من عدسات المش
 CVT). ستتطلب كل زيارة من مستشاري  SMإدارة الخدمة ،MEL مالمراقبة والتقييم والتعل ،MHPSS عياالجتما

وقتًا من موظفي الشركاء للتحضير والتخطيط، باإلضافة إلى المشاركة في االجتماعات والدورات التدريبية أثناء وجود 
التفاوض على تواريخ الزيارة ومدتها مسبقًا مع طاقم العمل الشريك، ولكن عادةً ما جري في الموقع. سي CVT يمستشار

وموظفي الشركاء  CVTالتفاوض على المشاركة عبر اإلنترنت بين مستشاري  جريتستمر من أسبوع إلى أسبوعين. سي
 توجيهاالستشارة وال بعد،تدريبات صغيرة أو كبيرة عن  ،حسب الحاجة، وقد تشمل التواصل عبر البريد اإللكتروني

ى األقل في مرتين عل كاءالتواصل مع الموظفين الشر CVTوأنشطة أخرى. يتوقع مستشارو  ،والتدريب وجًها لوجه
 الشهر.

 
شهًرا)  18(لمدة تصل إلى في الموقع  MHPSS صحة نفسية ودعم نفسي اجتماعي أخصائي تنسيبقد يطلب الشركاء 

الدعم والتوجيه  خصائيونأشهر). سيوفر هؤالء األ 4(لمدة تصل إلى  MEL مراقبة وتقييم وتعلم و / أو أخصائي
مقابل التأشيرات وتصاريح العمل والكمبيوتر المحمول  CVT مركز دفعي. سخططهم للتعزيز المؤسسي للشركاء لتحقيق

 . ستشارك المنظمة الشريكة في عملية التوظيف واالختيار معخصائيوالراتب والمزايا واإلسكان ونفقات المعيشة لأل
 رورية. سيضمن الشريك قانونية التنسيب من خالل المساعدة في الحصول على أي تأشيرات وتصاريح ضCVT مركز

  .خطة التعزيز المؤسسيللنهوض بأهداف  صائيواالستفادة الكاملة من االخ ،المهني خصائيألا لعمل مساحة وتوفير
 

 :خطة التعزيز المؤسسي المنح الفرعية لدعم تقديم الخدمات وأهداف
 

مع خطة التعزيز المؤسسي للحصول على تمويل فرعي وتقديمه  CVT مركزقترًحا لمستكتب كل منظمة شريكة 
دوالر في  75,000للموافقة عليه. ستختلف مبالغ المنحة الفرعية حسب سنة المشروع، ولكن متوسط التقدير يصل إلى 

  المنح الفرعية بمبلغ أقل. تحدد سوف. خالل السنة النهائية للمشروع، خطة التعزيز المؤسسيالسنة خالل مرحلة تنفيذ 
  

. يمكن أن HSHمساعدة الناجين على الشفاء يجب استخدام أموال المنح الثانوية لألنشطة المرتبطة مباشرة بمشروع 
وتوفير الخدمات  ،HSH مشروع يشمل ذلك نفقات التشغيل األساسية، وتكاليف الترجمة والترجمة الفورية للمشاركة في

. في مشاريع HSHفي ذلك وقت الموظفين للمشاركة في أنشطة المباشرة للعمالء، ودعم تكاليف تنمية القدرات، بما 
كبيرة من المنح الفرعية لدعم وقت  مبالغفي الماضي، كان الشركاء بحاجة إلى تخصيص  CVTمماثلة نفذها مركز 

  الموظفين لحضور التدريب واإلشراف السريري والتوجيه وأنشطة تنمية القدرات األخرى.
  

المعينون، فيمكن استخدام أموال المنح  CVTه مستشارو خبرتبإذا احتاج الشريك إلى دعم في مجال تقني ال يتمتع 
 ،الفرعية لتوظيف مستشارين محليين، مثل أولئك الذين لديهم معرفة بالموارد البشرية الخاصة بكل بلد أو األطر القانونية

وتطوير الشبكات والقوى العاملة على المستوى الوطني  ،عاليةيناميكية دذات الخدمات اللوجستية والمشتريات في بيئة 
 واإلقليمي.
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. ال يُنصح باستخدام تمويل المنح مع خطة التعزيز المؤسسيطلبات المنح الفرعية وروابطها  CVT مركز سيراجع
)، ولكن قد تتم الموافقة عليها في الفرعية لعمليات شراء التكنولوجيا الرئيسية (مثل البرامج المخصصة أو قواعد البيانات

  .غير مصرح بهالمركبات) األدوية والمعدات الرئيسية (مثل  شراءظل ظروف مخففة. 
  

 :HSHالشفاء من خالل بوابة مساعدة الناجين على  CVTالدعم الفني القياسي (عبر الشركاء) من قبل موظفي مركز 
 

على تسهيل االتصال والمشاركة مع شركاء المشروع وفيما  HSHستعمل بوابة مشروع مساعدة الناجين على الشفاء 
بينهم. تهدف البوابة إلى أن تكون موقعًا مركزيًا لمعلومات المشروع والشركاء، واالتصاالت، ومحتوى وأدوات التدريب 

 عبر اإلنترنت، والملفات والموارد، ومنتديات المناقشة.
 

ية الوصول إلى التكنولوجيا الضرورية (الوصول إلى اإلنترنت وأجهزة من المتوقع أن تمتلك كل منظمة شريكة إمكان
الكمبيوتر أو األجهزة للوصول إلى الموقع) وإتاحة الوقت لمشاركة الموظفين في أنشطة التعلم اإللكتروني واالرتباطات 

  المقدمة خالل فترة المشروع. يمكن استخدام أموال المنح الفرعية لدعم التكاليف ذات الصلة.
  

 )2026يونيو  - 2025المرحلة الثالثة: تخطيط االستدامة (أكتوبر 
 

تطويرها خالل مرحلة تنفيذ خطة التعزيز المؤسسي.  جرىستشمل هذه المرحلة تركيًزا خاًصا على استدامة القدرات التي 
سيستمر الشركاء في العمل نحو أهداف خطة التعزيز المؤسسي الخاصة بهم، ولكن مبالغ المنح الفرعية سوف تتضاءل ولن 

زيارات شخصية حسب الحاجة. وكما هو مذكور أعاله، قد  CVTمستشارو مركز  جريكون هناك توظيف في الموقع. سيي
  قبل هذه الفترة.المشروع  في آخر دورالشركاء الذين حققوا أهداف خطة التعزيز المؤسسي الخاصة بهم قد انتقلوا إلى  يكون

  
  التوقعات اإلدارية للشركاء

  
 :تقديم التقارير

 
يمكن أن تكون كون كل ثالثة أشهر، ولكن تم، من المحتمل أن انتظباسيُطلب من الشركاء تقديم تقارير آلية وتقارير مالية 

قد يطرحون أسئلة متابعة ويطلبون معلومات  الذين CVTمركز  موظفي طرفهذه التقارير من  وف تراجعس. شهرية
الشركاء أو األشخاص المسؤولون عن من القادة سيكون إضافية لضمان االمتثال ورصد التقدم نحو تحقيق األهداف. 

  إذا لزم األمر. CVTربع سنوية مع فريق إدارة مشروع  جلسات تفقدإلجراء  مستعديناالتصال 
  

 :المراقبة والتقييم والتعلم
 

بهم، سيضع الشركاء خطة رصد وتقييم وتعلم لمساعدتهم على  ةالخاص خطة التعزيز المؤسسيكعنصر من مكونات 
 وتقييم التقدم المحرز نحو أهدافهم. سيدعم مستشارو مشروع مساعدة الناجين على الشفاءمراقبة مخرجاتهم المتعلقة ب

. قد يشمل لتنمية القدرات الزم لتنفيذها الشركاء لتطوير هذه الخطط وتقديم أي دعم والتقييم والتعلم للرصد CVT مركز
ذه . قد ال يحتاج بعض الشركاء إلى هفي بعض الحاالت ذلك تطوير القياس أو التكيف الثقافي / السياقي لألدوات

هذا المطلب جزًءا أساسيًا من نهج تنمية  HSH مشروع عتبريالمساعدة، ولكن بالنسبة ألولئك الذين يحتاجون إليها، 
 شريكة مستدامة على المستوى التنظيمي. رصد وتقييم وتعلم القدرات للمساعدة في إنشاء أنظمة

 
لقدرات التنظيمية مع متابعة ل أساسي ) المشاركة في تقييم1هما  ،هناك توقعان مهمان متعلقان بالرصد والتقييم والتعلم

) المراقبة واإلبالغ عن بيانات المستفيدين غير المحددة و / أو المجمعة 2و، CVT مركز تيسيرها بواسطةجري سنوية ي
المستفيد على النتائج  . ستتضمن بيانات المستفيدين التركيبة السكانية األساسية والمقاييس المتكررة لحالةCVT مركز إلى

التفاوض  سيجري. مشروع مساعدة الناجين على الشفاء البرنامجية المقصودة ذات الصلة بتدخالت الشريك المدعومة من
الطرفين. ستحدد االتفاقية االستخدامات المقبولة للبيانات  كالعلى اتفاقيات البيانات مع كل شريك والتوقيع عليها من 

وف حماية البيانات. سمعايير والشريك بالمعايير األخالقية الصارمة و CVT مركز يلتزم . سوفCVT مركز بواسطة
  في اتفاقية البيانات. دتطبق هذه المعايير بشكل متبادل وتحد
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التعاقد عليها من جري وأي تقييمات خارجية ي HSH مشروعيُتوقع من الشركاء أيًضا المشاركة في التقييم الداخلي ل

. HSHوالمساهمة في تعلم  HSH. تركز هذه التقييمات على برنامج CVT مركز ) أوUSAIDالممول ( طرف
التقييمات و والمحادثات المتعلقة بالرضا الستبياناتبالنسبة للشركاء، يتضمن ذلك االستجابة المنتظمة للتعليقات وا

  التنظيمية والمشاركة المحتملة في المقابالت أو المناقشات الجماعية المركزة.
  

 :لغة العمل
 

ستكون اللغة اإلنجليزية هي اللغة األساسية إلدارة المشروع واألعمال. يُتوقع من الشركاء تقديم التقارير باللغة اإلنجليزية 
 وأن يكونوا قادرين على التواصل عبر البريد اإللكتروني باللغة اإلنجليزية في الوقت المناسب. ال يزال الشركاء الذين ال

سيحتاجون إلى تخصيص جزء من  هم، ولكنHSH مشروع هذه القدرة مؤهلين للمشاركة في لحاليونيملك موظفوهم ا
  طلب التمويل الفرعي للتعاقد أو توظيف مترجم لهذا الغرض.

  
سيكونون قادرين  CVTأو غيرهم من موظفي  المختصين أن المستشارين المعينين للشريك أو HSH مشروع ضمنيال 

الشركاء بشأن والمستشارين  لتحقيق االنسجام بينعلى العمل باللغة التي يختارها الشريك، لكننا سنبذل قصارى جهدنا 
مستشار متاح يتحدث لغة مشتركة مع  CVT مركز هذا العامل عندما يكون ذلك ممكًنا (على سبيل المثال، إذا كان لدى

معهم سوف يتعاقد الذين ال يتحدثون لغة موظفي الشريك، واضع المتخصصين لمومترجم شفوي عين الشريك). سي
وسيدفع لهم أيًضا مترجمين فوريين  CVT. سيوفر في انتظار التمويل المتاح CVTمركز رهم بواسطة وفع أجوسوف تد

يجب أن يدفع الشريك تكاليف جميع  أثناء الزيارات الشخصية. ومع ذلك CVTلمرافقة مستشاري  خدماتهم لابمق أجور
، وذلك التحريرية التي تتطلب الترجمة الفورية أو الترجمة CVTاالتصاالت واألنشطة األخرى عن بُعد مع مستشاري 

  باستخدام أموال المنح الفرعية الخاصة بهم.
  
  
 HSHما يمكن أن تتوقعه المنظمات الشريكة من مشروع  . 4

 
توقع نهج تعاوني للتخطيط  HSHباإلضافة إلى مكونات المشروع المذكورة أعاله، يمكن للمنظمات الشريكة لمشروع 

شركاء للمشروع، واالنفتاح على التعليقات واألفكار حول كيفية تحسين الوالتنفيذ، واحترام الخبرة والمعرفة التي يجلبها 
  الشراكة.

  
  
 معايير األهلية . 5
 
 باستخدام المعايير التالية: نظماتملل اتقييمً طلبات المهتمين وسوف يجرون  CVTموظفو راجع سي

 
  .حديثانتهاكات حقوق اإلنسان المستمرة أو صراع  من سياقخدمة مجموعة من العمالء   )أ

  .والصدمات النفسية ية و / أو النفسية االجتماعية للناجين من التعذيبنفسخدمات الصحة ال قدمت  )ب
والتمويل  في مجال الصحة النفسية و/ أو النفسية االجتماعية للناجين من التعذيب والصدمات النفسيةتسجيل البرمجة   )ت

  .المتسقين مع مرور الوقت
بشكل عام مع إمكانية إجراء زيارات متعلقة بالعمل  تخطيللمشكالت أمنية قابلة  بهاوقوع المنظمة في البلدان التي   )ث

 ).CVTمن قبل األجانب (يمكن الوصول إليها من قبل موظفي 
 . يمكن العثور على القائمة الحالية للبلدان هنا:توجد به بعثة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وقوعها في دولة  )ج

https://www.usaid.gov/mission-directory 
مدى إظهار اهتمام تنظيمي بأهداف هذا المشروع والقدرة على تخصيص الوقت والموظفين لألنشطة األساسية   )ح

  للمشروع كما هو موضح.
 على قبول الدعم المالي من حكومة الواليات المتحدة. استعداد المنظمة وقدرتها   )خ
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  المعلوماتمزيد من  . 6
 

الرد على األسئلة حتى  جريسي .admin@cvt.orgHSH عبر البريد اإللكتروني:  CVTيجب توجيه جميع األسئلة إلى 
  بعد هذا التاريخ. ترسلضمان الرد على أي أسئلة  CVT مركزال يمكن ل .2022 فبراير 4يوم الجمعة، 

  
  

  )EOI( الطلبات المعبرة عن االهتمامتقديم رابط ل . 7
 

 تعبير عنإرسال رسالة  فيرجى، HSH مساعدة الناجين على الشفاء م لالنضمام إلى مشروعيتك مهتمة بالتقدنظمإذا كانت م
  عن طريق ملء المعلومات في هذا الرابط: ) EOI(االهتمام 

https://survey.alchemer.com/s3/6412784/HSH-Organizations-Questionnaire 
 

 
 
 
 


