
 

1 
 

 
 )FAQsاألسئلة المتداولة (

 
 

 )OPTionsخیارات مبادرة االبتكارات في إنھاء الحمل (
 

 طلب االقتراحات -الجولة الثالثة 
 

لتقدیم  OPTionsفیما یتعلق بطلب  Grand Challenges Canadaیحتوي ھذا المستند على جمیع االستفسارات المتوقعة لـ 
 إلى البرید اإللكتروني. سیتم تحدیث ھذا المستند لیشمل األسئلة المستلمة عبر 2021یونیو  16العروض الذي تم إطالقھ في 

info@optionsinitiative.org  أو عبرWhatsApp  انظر)QR  بعد ھذا  .2021یولیو  16في الصفحة األخیرة) بحلول
اصل مع أسالیب الجیل التالي عن طریق التوالتقدیم للموافقة على التاریخ، سیتم الرد فقط على االستفسارات المتعلقة بعملیة 

info@optionsinitiative.org.   
 

 
 لتقدیم االقتراحات؟ ”OPTions“ما أنواع االبتكارات التي تدخل في نطاق طلب مبادرة  .1

 
تقدیم تحسین كبیر في تتمیز بإمكانیة أن ، ویجب قویة ومبتكرة وتحویلیة و"خارجة عن المألوف"یجب أن تكون االبتكارات المقترحة 

 الوصول الحالي إلى طرق اإلجھاض اآلمن في أي من مجالي التركیز التالیین:
 

) و/أو اإلجھاض الدوائي MVAالوصول: توفیر إمكانیة الوصول المبكر أو زیادتھا إلى عملیات الشفط الیدوي ( .1
)MA.(  :وھذا یشمل على سبیل المثال ال الحصر ما یلي 

 إضفاء الالمركزیة على رعایة اإلجھاض ونزع الطابع الطبي عنھا  .أ
 إعادة تصنیف طرق اإلجھاض الحالیة لتالئم األطر التنظیمیة ذات الصلة   .ب
 إعادة صیاغة اإلجھاض وتطبیعھ لمكافحة رفضھ  .ج
 زیادة عدد مقدمي الخدمة المدربین والخدمات اآلمنة المتاحة  .د
 إلى اإلجھاض اآلمن  تقلیل الحواجز االقتصادیة للوصول .ه
تحسین الوصول إلى المعلومات التي من شأنھا أن تساعد الفتاة أو المرأة أو الشخص الذي لدیھ ھویة جنسیة متنوعة  .و

 أو جنس متغیر إلنھاء الحمل بأمان  
 

الطرق وفر تحسینًا واحًدا أو أكثر على الذي ی الجیل التالي لإلجھاض اآلمن أسلوبالجیل التالي: تقدیم  أسالیب .2
 الحالیة، بما في ذلك ما یلي: 

 فعالیة متساویة أو بمستوى أفضل في إنھاء الحمل مقارنة بالطرق الحالیة  .أ
 التأقلم مع األطر التنظیمیة القائمة (على سبیل المثال، توفیر مؤشرات أولیة أخرى)  .ب
 القدرة على اإلدارة الذاتیة مع التمتع بقدر أكبر من االستقاللیة والخصوصیة   .ج
 فعالة من حیث التكلفة بالنسبة للطرق اآلمنة الحالیة .د
 سھولة االستخدام أو االمتثال (مثل تناول حبة واحدة)  .ه
 تقلیل اآلثار الجانبیة واأللم   .و
 القدرة على أن التنفیذ بشكل فعال في مراحل متقدمة من الحمل  .ز

 
اض اآلمن. كل من مقترحات المرحلة قبل السریریة یرجى مالحظة أن ھذه ھي مواصفات المنتج المستھدف للطرق الجدیدة لإلجھ

 شھًرا وفقًا لذلك.  24إلى  18والمرحلة السریریة مؤھلة، وسیتم وضع أھداف المشروع لفترة المنحة التي تتراوح من 
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ال یزال  لتقدیم االقتراحات، فھل OPTionsإذا كان اقتراحي المقدم ال یستھدف الفئات المستھدفة المذكورة في طلب مبادرة  .2
 بإمكاني تلقي التمویل؟

متنوعة في  جنسیةال. یجب أن یكون المستفید من االقتراحات المبتكرة ھم من النساء والفتیات و/أو األشخاص المھمشین ممن لدیھم ھویات 
التي تصل إلى  اقتراحات مبتكرةبتقدیم  نرحبالبلدان المؤھلة منخفضة ومتوسطة الدخل (المدرجة في الملحق أ من طلب العروض). 

األفراد الذین یصعب الوصول إلیھم ممن یعیشون في حاالت النزاع أو حاالت الطوارئ اإلنسانیة، أو في بیئات بھا تقیید قانوني ووصمة 
 اجتماعیة تمتع الوصول بشكل واضح إلیھم.

المقترحات التي ال تخدم النساء والفتیات و/أو األشخاص المھمشین من مختلف الھویات الجنسیة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لن 
 أسلوبیتم منحھا التمویل في ھذا الطلب للحصول على المقترحات. من المتوقع أن تكون االقتراحات المبتكرة التي تركز على إدخال 

الجیل التالي لإلجھاض اآلمن في مرحلة مبكرة (مرحلة ما قبل السریریة أو المرحلة السریریة)؛ وبالتالي فھي لیست جاھزة للتنفیذ بعد. 
یمكن تطویر ھذه المقترحات المبتكرة في أي بلد، طالما أن طریقة الجیل التالي من اإلجھاض اآلمن مصممة في نھایة المطاف إلفادة  

 تیات المھمشات و/أو األشخاص ذوي الھویات الجنسیة المتنوعة في البلدان المؤھلة منخفضة ومتوسطة الدخل. النساء والف
 

ھل ستكون ھناك دعوة أخرى لتقدیم مقترحات تتناول أھدافًا تتجاوز تلك األھداف المذكورة في طلب المقترحات بالجولة الثالثة من  .3
 ؟OPTionsمبادرة 

في النشرة  االشتراكنحن نشجعكم على االطالع على موقعنا بانتظام أو  ونطاق طلب االقتراحات المستقبلي حالیًا.لم یتم بعد تحدید توقیت 
 اإلخباریة التي نقدمھا للحصول على فرص تمویل جدیدة.

 
 

 معاییر األھلیة
 

 دیم؟كیف أعرف الدول المؤھلة للتق .4
 

تعتمد أھلیة البلد على نوع التدخل المقترح. بالنسبة لتدخالت منع الوصول، یجب أن تأتي الطلبات من مؤسسة مسجلة قانونًا في بلد 
لتقدیم العروض للطالع على قائمة البلدان  OPTionsفي طلب مبادرة ” الملحق أ“منخفض أو متوسط الدخل. یرجى االطالع على 

بالنسبة للتدخالت المعنیة بأسالیب الجیل التالي، یمكن  قائمة البلدان ھذه من قبل البنك الدولي.الرجوع إلى منخفضة ومتوسطة الدخل، أو 
ك البلدان ذات الدخل المرتفع. نرحب بشكل خاص باستالم الطلبات من البلدان المنخفضة والمتوسطة استالم الطلبات من أي بلد، بما في ذل

 الدخل.
 

 كیف أعرف الدول المؤھلة للتنفیذ؟ .5
 
المقترحات المبتكرة الخاصة بالوصول یجب تنفیذھا في البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل حیث یوجد واحد أو أكثر من األسس القانونیة 

لتقدیم العروض للطالع على قائمة البلدان منخفضة  OPTionsفي طلب مبادرة ” الملحق أ“لدعم اإلجھاض. یرجى االطالع على 
من المتوقع أن یفھم المبتكر تأثیر اإلطار القانوني على المقترح  قائمة البلدان ھذه من قبل البنك الدولي.إلى ومتوسطة الدخل، أو الرجوع 

 أن یكون قادًرا على تخفیف المخاطر.المبتكر وأن یوضح أثره القانوني، و
 

 من المتوقع أن تكون المقترحات المبتكرة الخاصة بأسالیب الجیل التالي في مرحلة مبكرة (مرحلة ما قبل السریریة أو المرحلة السریریة)،
یقة الجدیدة من اإلجھاض اآلمن وبالتالي فھي لیست جاھزة للتنفیذ بعد. یمكن تطویر ھذه المقترحات المبتكرة في أي بلد، طالما أن الطر

مصممة في نھایة المطاف إلفادة  النساء والفتیات المھمشات و/أو األشخاص ذوي الھویات الجنسیة المتنوعة في البلدان المؤھلة منخفضة 
 ومتوسطة الدخل.  

 
 ھل أحتاج إلى تمویل مشترك؟ .6

 
نحث جمیع المبتكرین على البدء في تأمین التمویل المشترك  ،ذلكال ، التمویل المشترك لیس شرًطا في مرحلة إثبات المفھوم. ومع 

 . ”االنتقال إلى المقیاس“لتقدیم حالة أفضل إلعادة االستثمار في مرحلة ” إثبات المفھوم“خالل مرحلة 
 

https://www.grandchallenges.ca/subscribe/
https://www.grandchallenges.ca/subscribe/
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
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 ھل یجب أن أكون مواطنًا أو مقیًما دائًما في البلد الذي أتقدم منھ؟ .7
 

التجربة  OPTionsمقیًما دائًما في البلد الذي تقدم منھ. ولكن یجب أن تكون تابعًا لمؤسسة مؤھلة. تقدر ال ، ال یجب أن تكون مواطنًا أو 
 الحیة للمبتكرین المحلیین.

 
 ما المقصود من المؤسسة المؤھلة؟ .8

 
المؤسسات المؤھلة تشمل المؤسسات االجتماعیة والمؤسسات األخرى المعترف بھا (مثل المنظمات غیر الربحیة والمؤسسات األكادیمیة 

 والشركات الربحیة) التي تتصف بما یلي: 
تقدم أن تكون مؤسسة ومسجلة بشكل قانوني في بلد مؤھل، على النحو الذي یحدده مجال التركیز في طلب العروض الذي ت •

 )5المؤسسة بالطلب من أجلھ (انظر السؤال 
 یمكنھا تنفیذ األنشطة في المجال التقني الخاص بھا بنجاح  •
 لدیھا القدرة على تلقي وإدارة تمویل المنحة  •
لیست ملكیة فردیة (تشمل الملكیة الفردیة أي ھیكل تجاري یفرض المسؤولیة على فرد أو أفراد، أي الشراكات ذات  •

محدودة أو الصنادیق االئتمانیة غیر المدمجة في والیات قضائیة معینة، ولیست كیانًا تجاریًا أو منظمةً المسؤولیة ال
 مسجلة).

 لیست مكاتب قطریة للمنظمة األمم المتحدة أو منظمات متعددة األطراف •
 

ال لقانون تنظیم المساھمات األجنبیة یرجى مالحظة أن جمیع الطلبات الواردة من الھند یجب أن تتضمن دلیًال على اإلعفاء أو االمتث
)FCRA.( .ال یمكن تنسیق ھذا اإلعفاء أو االمتثال خالل مرحلة إجراءات استیفاء المتطلبات 

 
 )؟1ھل یمكن لمؤسسة تقدیم أكثر من اقتراح واحد ( .9

 
) فقط لكل مجال تركیز في طلب العروض (أي اقتراح واحد لالقتراحات المبتكرة التي تزید من 1یحق لكل مؤسسة تقدیم اقتراح واحد (

) 1الوصول إلى األسالیب الحالیة لإلجھاض واقتراح واحد لطرق اإلجھاض من الجیل التالي). بالنسبة للجامعات، سیتم قبول اقتراح واحد (
 في طلب االقتراحات من كل مركز بحثي داخل الجامعة.  لكل مجال تركیز

 
 ؟)1ھل یمكن لمقدم الطلب تقدیم أكثر من اقتراح واحد ( .10

 
 ) لطلب تقدیم العروض ھذا.1ال ، ال یجوز إدراج قائد المشروع إال في طلب واحد (

 
 ؟تقدیم طلب آخرھل یمكن لقائد المشروع الممول في الجولة األولى أو الثانیة من مبادرة الخیارات  .11

 
ما لم یتم إغالق مشروعھم  3غیر مؤھلین لتقدیم طلب للجولة  2أو  1قادة المشروع الممولون في إطار الخیارات االختیاریة من الجولة 
) من خالل مؤھلة للتقدم (إذا تم استیفاء جمیع معاییر األھلیة 2و/ أو  1السابق. ومع ذلك، فإن المؤسسات الممولة حالیًا في إطار الجولة 

 قائد مشروع مختلف.
 

 ھل یجب أن أكون حاصالً على مؤھالت أكادیمیة محددة للتقدیم؟ .12
 

یجب أن یمتلك قائد المشروع والفریق المھارات الالزمة  ال ، ھذه المسابقة مفتوحة للجمیع بغض النظر عن العمر أو المؤھالت األكادیمیة.
 لتنفیذ األنشطة المقترحة لالبتكار.

 
 إلى جھة تعاون محلیة؟ ھل أحتاج .13

 
ومشجعًا ال. إذا لم تكن المؤسسة المتقدمة متواجدة في الدولة التي سیتم فیھا تنفیذ االبتكار، فإن التعاون مع شریك محلي سیكون أمًرا مفیًدا 

 (شركاء) محلیین.ومع ذلك، فإن حالة االستثمار تكون دائًما أقوى إذا كانت ھناك عالقات راسخة مع شریك  ولكنھ لیس إلزامیًا.
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 ھل یمكن لمجموعة من األشخاص تقدیم اقتراح مع واحد أو أكثر من المتقدمین المشاركین؟ .14
 

على الرغم من أن التعاون ھو أمر نشجعھ، إال أنھ یجوز للمقترحات أن یكون لدیھا مدیر مشروع واحد فقط (أي ال یمكن أن یكون ھناك 
وفرة في قسم معلومات مقدم الطلب في نموذج الطلب لسرد أي أعضاء فریق أو متعاونین محققون رئیسیون مشاركون). ھناك مساحة مت

 آخرین. سیتمكن المتقدمون الناجحون من تعیین محقق رئیسي مشارك خالل مرحلة المفاوضات، إذا رغبوا في ذلك. 
 

 ھذا؟ھل یمكن للمنظمات متعددة األطراف مثل األمم المتحدة التقدم بطلب تقدیم العروض  .15
 

 ال ، مكاتب األمم المتحدة القطریة والمنظمات متعددة األطراف غیر مؤھلة للتقدیم. 
 

 ھل من الممكن تقدیم اقتراح یركز على الدعم/ السیاسة واإلصالح القانوني؟ .16
 

تیات واألشخاص ذوي ال. على الرغم من االعتراف بأن القوانین والسیاسات التحریمیة على أنھا عوائق رئیسیة أمام صحة النساء والف
مجاالت “ 2.2الھویات الجنسیة المتنوعة، فإن اإلصالح السیاسي والقانوني لیس ضمن أھداف ھذه الدعوة. یرجى االطالع على القسم 

 لمزید من التفاصیل حول نطاق ھذه الدعوة. ” التركیز في طلب العروض
 

 ھل تشجعون الطلبات من القطاع الخاص؟ .17
 

 Grandاألعمال االجتماعیین والشركات الخاصة بشدة على التقدم بطلب للحصول على عروض. تشجع نعم. نشجع رواد 
Challenges Canada  الطلبات المقدمة من "المشتبھ بھم غیر العادیین" وتقدر الحلول المقدمة مع دراسة حالة تجاریة قویة للتوسع

  واالستدامة وتحقیق التأثیر النھائي.
 

عمال العاملین في المجال المجتمعي والشركات الھادفة للربح المھتمة بالتقدم أن یتأكدوا من تمتعھم باألھلیة القانونیة یجب على رواد األ
األفراد أو المؤسسات الفردیة أو  Grand Challenges Canada. ال تمول Grand Challenges Canadaإلبرام عقد مع 

 ة أو أي كیان ال یتمتع باألھلیة القانونیة إلبرام عقد.الشراكات أو الصنادیق االئتمانیة غیر المسجل
 

 
 التمویل والمدة

 

 ؟”إثبات المفھوم“ما ھو مبلغ تمویل منحة برنامج  .18
 

 دوالر كندي.  250,000یمكن للمتقدمین التقدم للحصول على تمویل یصل إلى 
 

 ما ھي التكالیف المسموح بھا في میزانیة االقتراح؟ .19
لتقدیم العروض. لمزید من المعلومات حول  OPTionsمن طلب مبادرة  5.1لمعرفة التكالیف المسموح بھا، یرجى الرجوع إلى القسم 

 .Grand Challenges Canadaمن  توجیھ التكلفةالتكالیف المؤھلة وغیر المؤھلة، یرجى الرجوع إلى 

 ھل ھناك قیود على التكالیف غیر المباشرة؟ .20
 

% من جمیع التكالیف المباشرة. التكالیف غیر المباشرة ھي 10یحق للمبتكرین الحصول على تكالیف غیر مباشرة، محسوبة بنسبة 
 التكالیف التي ال یمكن عزوھا مباشرة إلى نشاط مشروع معین.

  
ن أن یفرضوا التكالیف باستمرار على أنھا تكالیف غیر مباشرة أو تكالیف مباشرة، ویجب أال یضاعفوا أو یتقاضوا یجب على المبتكری

 نفس التكلفة أو فئات التكالیف بشكل غیر متسق على حد سواء.
 

تم تكبدھا بعد تاریخ انتھاء تعتبر التكالیف المتكبدة خالل فترة المشروع فقط مؤھلة. ال یمكن تخصیص أي نفقات ییرجى مالحظة ما یلي:
 .Grand Challenges Canadaالمشروع لتمویل مؤسسة 

 

https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/resources/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/resources/
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 ؟”إثبات المفھوم“ما ھي مدة منحة برنامج  .21
 

 شھًرا لتطویر المقترح المبتكر واختباره. في ظروف استثنائیة، ال یجوز معالجة أي ملحقات للتكلفة.  24إلى  18اإلطار الزمني ھو من 
 

 ؟ COVID-19ماذا أفعل إذا لم أتمكن من إكمال مشروعي بسبب قیود  .22
 

بتمدید التكلفة وسوف یتوقف الدعم مؤقتًا حسب كل حالة  GCC، لن تقوم COVID-19في حالة حدوث تأخیر أو أیة مشاكل مرتبطة بـ 
لمقترحات التي تتغلب على مصاعب . تُفضل اCOVID-19على حدة. من المھم أن یسعد المبتكرون للمخاطر الخفیفة الناجمة عن 

COVID. 
 
 

 تقدیم الطلب
 

 ؟Fluxxماذا یحدث إذا واجھت مشكالت فنیة مع طلبي عبر بوابة  .23
 
، وكیفیة إعادة تعیین كلمة المرور Fluxx(باستخدام لقطات الشاشة) كیفیة إنشاء حساب على  Fluxxع لـ الدلیل المرجعي السرییشرح 

ھو  Google Chromeونموذج الطلب. یرجى مالحظة أن  Fluxxعلى حساب موجود ویقدم نصائح مفیدة أخرى حول التنقل في 
 ).Internet Explorer(یرجى عدم استخدام  Fluxxالمتصفح الموصى بھ عند استخدام 

 
السریع المقدم أعاله لتجنب أي مشاكل فنیة. للحصول  Fluxxالدلیل المرجعي لـ الجدد والعائدین قراءة  Fluxxیجب على مستخدمي 

 Grand Challengesلـ  التابع Fluxxلـ  الدعم الفنيعلى مساعدة فنیة في التسجیل أو التطبیق عبر اإلنترنت، یرجى االتصال بفریق 
Canada یرجى مالحظة أن الدعم الفني مخصص فقط لألسئلة أو المشكالت المتعلقة ببوابة .Fluxx یجب توجیھ جمیع األسئلة غیر .

 .info@optionsinitiative.orgعلى  OPTionsألسئلة الشائعة إلى فریق برنامج الفنیة التي لم یتم تناولھا في ھذه ا
 
یرجى منح نفسك متسعًا من الوقت لتقدیم طلبك قبل الموعد النھائي، خاصة وأن األمر یستغرق ما یصل إلى ثالثة أیام عمل لتلقي 

یجب استالم جمیع الطلبات في أو قبل  وقد یستغرق ذلك وقتًا أطول خالل فترات الذروة. Fluxxبیانات اعتماد تسجیل الدخول إلى 
للحصول على مزید من ” طلب االقتراحات“قدمي طلبات الوصول وأسالیب الجیل التالي (یرجى الرجوع إلى الموعد النھائي المحدد لم

 المعلومات). لن یتم النظر في الطلبات الواردة بعد ھذا الوقت.
 

 أود التعرف على الحد األقصى لعدد الكلمات والمتطلبات األخرى قبل التسجیل. ھل یوجد نموذج لالقتراح المكتوب؟ .24
یونیو. سیتمكن مقدمو الطلبات من الوصول إلى نسخة من أسئلة طلب  16في  RFPستكون أسئلة طلب التقدیم متاحة في یوم إطالق 

. یرجى معرفة أنھ لن یتم قبول الطلبات إال إذا تم إكمالھا وتقدیمھا Fluxxباإلضافة إلى الوصول إلیھا عبر بوابة  PDFالتقدیم بتنسیق 
حالي بالتسجیل للحصول على  Fluxxأو بأي تنسیق آخر. ننصح المتقدمین الذین لیس لدیھم حساب  PDFلفات ، ولیس كمFluxxعبر 

حساب في أقرب وقت ممكن؛ حیث یستغرق األمر ما یصل إلى ثالثة أیام عمل لتلقي بیانات اعتماد تسجیل الدخول الخاصة بك وقد 
ال یتطلب أن یقدم مقدم الطلب اقتراًحا في ھذا  Fluxxحظة أن إنشاء حساب یستغرق ذلك وقتًا أطول خالل فترات الذروة. یرجى مال

 الوقت.  

" (الطباعة) في أعلى یمین الشاشة، والذي یمكنك النقر فوقھ لطباعة أسئلة طلب Printable، سترى زر "Fluxxبعد حفظ الطلب في 
 التقدیم.

 
 لطلب عبر اإلنترنت، مثل السیرة الذاتیة أو تقدیم الفیدیو؟ھل سأحتاج إلى تقدیم أي معلومات أو وثائق إضافیة بخالف ا .25

 
 ال توجد معلومات إضافیة مطلوبة في وقت تقدیم الطلب، ومع ذلك قد یُطلب من المتقدمین الناجحین تقدیم أدلة داعمة مثل إثبات التأسیس. 

 
 ھل یمكنني تقدیم طلبي عبر البرید اإللكتروني؟ .26

 Fluxxیتم إرسالھ عبر البرید اإللكتروني. یجب تقدیم جمیع الطلبات من خالل بوابة ال ، لن یتم النظر في أي طلب 
)https://gcc.fluxx.io.(  في األسئلة الشائعة.” تقدیم الطلب“یرجى العثور على مزید من المعلومات حول عملیة التقدیم في قسم 

http://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2021/06/FluxxQuickReferenceGuide-2021Jun10-EN-FINAL.pdf
https://www.grandchallenges.ca/fluxxsupport/
https://www.grandchallenges.ca/fluxxsupport/
mailto:info@optionsinitiative.org
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، ھناك مالحظة مفادھا أن المتقدمین مطالبون بالسعي والحصول على موافقة OPTionsإرشادات التقدیم الخاصة بمبادرة في  .27
 من المنظمة / المؤسسة (المؤسسات) الذین یتبعون لھا قبل تقدیم طلباتھم. أنا أتساءل في أي شكل ینبغي منح ھذا اإلذن؟

قبل تقدیم طلبك، ولكن ال یوجد نموذج أو توقیع یتعین استكمالھ في وقت تقدیم الطلب. إذا أنت مطالب بالحصول على موافقة من مؤسستك 
 تم منح المنحة، فقد یتم طلب مستندات معینة في ذلك الوقت.

 

 عملیة المراجعة
 

ب االقتراحات في طل ھل عملیة االختیار ستقوم بمراجعة األقران أو المراجعة القائمة على تحدید األفضل خالل تقییم الطلبات .28
 ؟OPTionsالخاص بمبادرة 

 
لمراجعة من ثالث مراحل، تشمل ما یلي: التحقق من األھلیة واختبار ” أسالیب الجیل التالي لعملیة”و” الوصول“سیخضع كل من طلبات 

 حول العملیة.من طلب االقتراحات للحصول على تفاصیل  3.3یرجى الرجوع إلى القسم االبتكار ومراجعة النظراء الخارجیین. 
 

 ھل سیُطلب من المتقدمین الناجحین المشاركة في أنشطة المشاركة العامة أو أنشطة االتصاالت بعد الحصول على المنحة؟ .29
 

بتشكیل ملف تعریف المستفیدین الناجحین وعرض  Grand Challenges Canadaھذا یعتمد على مستوى راحة مقدم الطلب. تلتزم 
 اك خیار إلبقاء الممول مجھوالً (إبقاء االسم و/و شكل التمویل سریًا) إذا كان ھناك مخاوف متعلقة بالسالمة.عملھم ونجاحاتھم، ولكن ھن

 
 

 أسئلة عام حول البرنامج
 

ھل الھدف من المنحة المنحة ھو دعم تطویر تكنولوجیا محددة یجري تنفیذھا بالفعل (أي تطویر منصة تقنیة جدیدة) أم أفكار  .30
 یتم اختبارھا بعد؟جدیدة تماًما لم 

 
كال من األمرین. ومع ذلك، یجب أن یكون ھناك عنصر ابتكار واضح المعالم وقائم على الطلب. یرجى التأكد من أنك تقترح فكرة أصلیة 

 وجریئة ومبتكرة لم یتم تمویلھا بالفعل قبل ذلك كأحد مكونات منحة أخرى (أي مكون مستقل جدید أو فكرة لمتابعة مشروع).
 
 

 Grandتم اختیاري بنجاح، فما نوع الموافقات التي یجب أن أحصل علیھا من الدولة لقبول التمویل من مؤسسة إذا  .31
Challenges Canadaمتى یجب أن أبدأ ھذه العملیة؟  ؟ 

 
تك للحصول كل بلد لدیھ متطلبات مختلفة لقبول األموال من جھات أجنبیة وبعض الدول تتطلب موافقة رسمیة. األمر متروك لك ولمؤسس

على أي موافقات ذات صلة. على سبیل المثال، سیتعین على مقدمي الطلبات من الھند الحصول على تصریح وفقًا لقانون تنظیم المساھمات 
 ) أو االمتثال لھ.  FCRAاألجنبیة (

  
تقدیم طلب الحصول على المنحة. إذا نظًرا ألن ھذه العملیة قد تستغرق وقتًا طویالً، نوصي بالبدء في أقرب وقت ممكن حتى في وقت 

 Grandفي أحد الطلبات، فیرجى مالحظة أن  Grand Challenges Canadaكنت تحتاج إلى تقدیم معلومات حول 
Challenges Canada .ھي منظمة غیر ربحیة تأسست في كندا وتمولھا حكومة كندا 

 
 

 ضافیةاإلسئلة األ
 

 QRأو كود  +WhatsApp ),1614-219) 437( 1أو عبر  info@optionsinitiative.orgیجب تقدیم أیة أسئلة إضافیة إلى 
 .2021یولیو  16خالل موعد ال یتجاوز  متاح أدناه)

  

mailto:info@optionsinitiative.org
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وعلى  optionsinitiative.org، یرجى االطالع على المواد التي نقدمھا على OPTionsللحصول على معلومات حول مبادرة 
Facebook وTwitter. 

 grandchallenges.ca یرجى زیارة موقعنا Grand Challenges Canadaللحصول على معلومات حول جمیع برامج 
 .LinkedInو YouTube و Twitterو Facebookوحساباتنا على 

 
 

https://optionsinitiative.org/
https://www.facebook.com/OPTionsInitiative/
https://twitter.com/optinnovate
https://www.grandchallenges.ca/subscribe/
https://www.facebook.com/pages/Grand-Challenges-Canada/100586233345854
https://twitter.com/gchallenges
https://www.youtube.com/user/grandchallengesca
https://www.linkedin.com/company/grand-challenges-canada/
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