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 المتكررة األسئلة 
 Being  فرصة للتعاون مع

 
ي  )  RFPتتناول هذە الوث�قة األسئلة المتوقعة والشائعة حول طلب العروض (

اير    13الذي تم إطالقه �ف ي إرسال    . 2023ف�ب
دد �ف ال ت�ت

 .   �شكل دوري المتكررةسيتم تحد�ث وث�قة األسئلة   .initiative.org-info@being  أسئلة إضاف�ة إ�
 

ي للتقد�م .1
 ؟مئت الموعد النهائئ

حات، وسنقبل ال ن بالتقد�م بحلول    . ع� أساس متجدد   عروضهذە دعوة مفتوحة لتقد�م مق�ت �شجع �شدة أولئك المهتمني
ي 

ق أم��كا الشمال�ة ( 5:00 الساعة 2023 مارس  30 : ) المرن(الموعد النهائئ  . )ESTمساًء بتوق�ت �ش

ي تقد�م  .2
حأين �مكنئف ي  المق�ت  ؟الخاص ئب

احير�� تقد�م  ي إ� سلطة التعاقد المدرجة   مالخاص بك  االق�ت
وئن �د اإلل��ت  تقدیم العروض منصة طلب  ع�ع�� ال��

 
 Being : عنا�ة

ي 
وئف �د اإلل��ت  globalmentalhealth@grandchallenges.ca: ال�ب

 
؟  .3 ي

ح الفئف  كم �جب أن يبلغ حجم المق�ت

ح �جب أال يتجاوز  ي  المق�ت ي ذلك ورقة الغالف وأ�ة مالحق   10الفين
 . أخرى صفحات، بما �ن

 ؟ التم��ل لهذا اإلعالن عن ما �ي معاي�ي األهل�ة   .4

 : �جب است�فاء مع�ار�ن لتكون مؤهً� للتقد�م   

اح ع� تحل�ل المعلومات المحل�ة حول الصحة ال  .1 تع��ز  و صحتهم �شكل عام للشباب و  نفس�ة�جب أن يركز االق�ت
ي المغربع� المشاركة والتفاعل وتأس�س عالقات أصحاب المصلحة  

   . لتوسيع نطاق فرص االستثمار والتعاون �ن
 

ي التقد�م �جب أن �كون ال��ان ا  .2
 مسجً� قانونلمستخدم �ن

�
ي بلد منخفض أو متوسط الدخل ( �ا

أو أن  )  LMIC�ن
ي بلد منخفض ومتوسط الدخل

ا �ن ا�ة مع ال��ان الرئ��ي المسجل قانون� ي �ش
ي أي   م�مكنك . �كون �ن

بلد  التسج�ل �ن
اح ع� المغرب منخفض أو متوسط الدخل   .  للتقدم؛ ومع ذلك، �جب أن يركز االق�ت

 
لھذا اإلعالن  عة من الشباب داخل بلد ما ھو النطاق المناسب ھل التركیز على مجموعة سكانیة معینة أو مجمو .5

  ؟عن التمویل
 

على الرغم من أننا نتوقع الحصول على معلومات عن مجموعات أو مجموعات معینة في نطاق العمل، إال أننا نبحث عن لمحة  
لم��د من  . رفاھیة الشباب في كل بلدعامة عن الدوافع المجتمعیة والشخصیة والبیئیة والسیاقات المحلیة التي تؤثر على  

ي  " أ"المعلومات، ير�� الرج�ع إ� الملحق 
احات طلب �ن  . االق�ت
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یجب على كل متقدم تقدیم عرض مالي یوضح االستخدام المعقول لألموال بناًء على نطاق العمل والنتائج ھل  .6
  ؟المحددة

لم   .یوضح االستخدام المعقول لألموال بناًء على نطاق العمل والنتائج المحددة (میزانیة)  یجب على كل متقدم تقدیم عرض مالي .7
ومع ذلك، نتوقع أن  .  لھا احتیاجات مختلفة بناًء على العمل المقترح  یكونقد راحات االقت نقم بتقدیم حد أقصى ألننا ندرك أن 

 .  ألف دوالر كندي  250ألف و  150األولیة التي تتراوح بین  منحتناتكون ھذه المشاریع ضمن نطاق 
  ؟المیزانیةھل ھناك قیود على التكالیف غیر المباشرة في  .8

 .   من جمیع التكالیف المباشرة % 10ومع ذلك، یجب أال تتجاوز   .التكالیف غیر المباشرة في المیزانیة كم ادراجیمكن 

  ھل یمكن لمنظمتین شریكتین تقدیم طلب مشترك؟ .9

  منظمتنا وتبرم عقًدا معیجب أن تكون إحدى المنظمتین ھي المسؤولة یمكن لمنظمتین شریكتین تقدیم طلب مشترك. ومع ذلك، 
GCC . 

 ؟ الفني المقترحلجھتي اتصال من أجل  (رسائل تزكیة)  ھل یشترط تقدیم خطابات مرجعیة .10

في  مطلوبة   لیست(رسائل تزكیة)  ومع ذلك، فإن الخطابات المرجعیة  لجھتین كمرجع.  التواصل نطلب منك تقدیم معلومات 
 الوقت الحالي. 

 ؟ للمیزانیة متاحة لتقدیم الطلب نماذجھل توجد  .11

في نموذج یرونھ أكثر مالءمة لتقسیم  (میزانیة)  یمكن للمتقدمین تقدیم عروضھم المالیة   لدینا نماذج في الوقت الحالي.  یوجد ال 
 .التكالیف بوضوح

  الفني؟ للعرضمتاحة  نماذجھل توجد  .12

  اقصى في عشرةیُتوقع من المتقدمین تقدیم جمیع العناصر المطلوبة المدرجة في طلب تقدیم العروض ضمن حد  توجد.ال 
  "أ "في نطاق العمل في الملحق المذكورة  ستخدام العناوین الفرعیة وتحدید كیفیة إجراء جمیع المكونات شجعكم بان . صفحات 
 .  بوضوح 

أصحاب المصلحة أو أنشطة  وتفاعل  مشاركةتعزیز ھل یمكننا التعاقد من الباطن مع منظمات أخرى لمساعدتنا في  .13
 محددة أخرى في البلدان المدرجة؟ 

 . لالتعاقد من الباطن مع منظمات أخرى ألجزاء مختلفة من العم منعم، یمكنك

  منح أكثر من عقد من الباطن استجابةً لطلب تقدیم العروض ھذا؟ GCC منظمة ھل تتوقع .14

 . ، ھدفنا ھو منح مقاول فرعي واحدال

  كیف سیتم تسجیل كل متقدم؟ .15

والقدرة على تحقیق أھداف البرنامج. یرجى الرجوع إلى   التكالیفالخبرة ووھي على ثالثة مجاالت بناًء  طلبكل تقییم سیتم 
 .  التقییممن أجل درجات للتعرف على قواعد منح ال " ب" الملحق 

  ما ھي اللغات التي یمكنني تقدیم طلبي بھا؟ .16
   . فقط الفرنسیة اللغة نقبل الطلبات المقدمة باللغة اإلنجلیزیة أو 

 

 

 


