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 ملخص تنفيذي
 

بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية. وال يمكن الوصول حاليًا إلى مئات اآلالف من المستضعفين مليون شخص اليوم  136هناك أكثر من 
في مناطق الصراع عن طريق تقديم المساعدات اإلنسانية التقليدية. ومع تزايد طول فترة الصراعات المسلحة وتكرارها واتساع 

في المناطق غير اآلمنة بالمساعدة اإلنسانية التي تهدف إلى  نطاقها، يصبح من األصعب تدريجيًا الوصول إلى األشخاص المتضررين
 إنقاذ األرواح وتحسين المعيشة.

 
أطلق كل من مكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

(USAID/OFDA)( وإدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة ،DFID ومؤسسة ،)Grand Challenges Canada  بعث األمل حملة

. يسعى هذا التحدي إلى تمويل وتسريع الحلول التي تُمّكن من وصول المساعدات إلنقاذ األرواح أو أثناء الصراعات: تحٍد إنساني كبير
 ية الناجمة عن الصراعات.تحسين المعيشة من أجل الوصول إلى المستضعفين الذين يصعب الوصول إليهم في األزمات اإلنسان

 
وعلى وجه التحديد، نسعى إلى خلق ابتكارات تتضمن مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية المتضررة من أجل توفير أو 

تزويد أو التوليد على المستوى المحلي لمياه الشرب اآلمنة وخدمات الصرف الصحي أو الطاقة أو معلومات إنقاذ األرواح أو 
 ت والخدمات الصحية لمساعدة األشخاص المتضررين من الصراع.المستلزما

 
دوالر كندي، جنبًا  250,000مشروًعا أوليًا بتكلفة تصل إلى  15–10سوف يقوم طلب تقديم المقترحات هذا بتمويل ما يقرب من 

مقدمو الطلبات على التمويل ( شهًرا. ولكي يحصل 24إلى جنب مع دعم التسريع األساسي، على مدى فترة أقصاها أربعة وعشرين )
األولي، يجب أن يثبتوا عالقة محتملة، أو تحديد الفرص المحتملة، للتعاون مع القطاع الخاص. وبحلول نهاية الجائزة األولية، قد 

 أصحابيُدعى المبتكرون الذين أظهرًوا دليالً على إثبات جدوى الفكرة، ووضعوا خطة للنطاق واالستدامة، وجذبوا االلتزامات من 
"االنتقال إلى  Transition To Scaleالمصلحة الرئيسيين والشركاء، قد يُدعى هؤالء لتقديم طلب للحصول على تمويل برنامج 

 توسيع النطاق".
 

 1,000,000بتكلفة تصل إلى  Transition To Scaleسوف يقوم طلب تقديم المقترحات هذا أيًضا بتمويل ابتكارات برنامج 
( شهًرا، لتنقيح واختبار وتنفيذ الحلول المبتكرة 24ضافة إلى دعم التسريع، على مدى فترة أقصاها أربعة وعشرين )دوالر كندي، باإل

 التي حققت إثباتًا لجدوى الفكرة. والمتقدمون المؤهلون هم أولئك الذين حققوا إثباتًا لجدوى الفكرة، إما بعد التمويل األولي أو خالل
. ويجب أن تبين خطابات النوايا الناجحة لتمويل Transition To Scaleأن يقدموا خطابات النوايا لعملية  المكالمة األولية، وينبغي

المشاركة والتعاون و/أو النُهج المصممة بالتعاون مع أو من قِبل القطاع الخاص في تصميمه أو  Transition To Scaleعملية 
لتلبية متطلبات المطابقة. وكثيًرا ما  %25ابقة )نقًدا/ما يعادل النقد( لما ال يقل عن تقييمه أو تنفيذه، ويتعين أن تحتوي على أموال مط

تكون الجهات الفاعلة في القطاع الخاص فعالة بشكل فريد في إنتاج أو تقديم السلع أو الخدمات بشكل سريع وتكلفة بسيطة والتي ال 
 يمكن توفيرها بأشكال تقليدية من المساعدة اإلنسانية.

 
شمل فرق المشروع الناجحة كالً من األفراد الذين يفهمون السياق الفريد لألزمات الناجمة عن الصراعات، وأولئك القادرين على ست 

تطوير واختبار وتنقيح واالنتقال إلى توسيع نطاق ابتكاراتهم من أجل إحداث تأثير تحويلي على الناس في األزمات الناجمة عن 
  الصراعات.
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 في موعد أقصاه:  سيتم تلقي الطلبات لتقديم الطلبات الموعد النهائي
 ، في2018أبريل  12الخميس،  
 بتوقيت جرينتش(. 15:30صباًحا، بتوقيت المنطقة الزمنية الشرقية بأمريكا الشمالية ) 11:30 

 
. للوصول إلى ) gcc.fluxx.ioGrand Challenges Canada(يجب تقديم الطلبات وخطابات النوايا عبر مدخل مجتمع مؤسسة 

وبمجرد معالجة معلوماتك، سيتم  .إنشاء حساب المدخل، يجب على مقدمي الطلبات أن يقوموا أوالً بإنشاء حساب باستخدام الرابط التالي:
عبر البريد اإللكتروني للوصول إلى المدخل إلرسال طلبك. للحصول على الدعم الفني،  إرسال بيانات اعتماد تسجيل الدخول إليك
 fluxxsupport@grandchallenges.ca.يُرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني 

 
بمعالجة  Grand Challenges Canada( حتى تقوم مؤسسة 1ل واحد )بمجرد إنشاء حساب، يُرجى االنتظار مدة ال تقل عن يوم عم

 .2018أبريل  9طلب حسابك. وبالتالي، نقترح إنشاء حساب في موعد أقصاه 

 
 
 
 

  

https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=✓&commit=Create+an+account+now
mailto:fluxxsupport@grandchallenges.ca
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 مقدمة .1
 

نسانية. وال يمكن الوصول حاليًا إلى مئات اآلالف من المستضعفين مليون شخص اليوم بحاجة إلى المساعدة اإل 136هناك أكثر من 
في مناطق الصراع عن طريق تقديم المعونة اإلنسانية التقليدية. ومع تزايد طول فترة النزاعات المسلحة وتكرارها واتساع نطاقها، 

بالمساعدة اإلنسانية التي تهدف إلى إنقاذ يصبح من األصعب تدريجيًا الوصول إلى األشخاص المتضررين في المناطق غير اآلمنة 
 األرواح وتحسين المعيشة.

 
تواجه وكاالت المساعدة الدولية تحديات في تقديم المساعدة اإلنسانية في األماكن المتضررة من النزاعات، بما في ذلك البنية  

األساسية المتضررة وتحويل المساعدات، والفساد والتهديدات بالعنف. وغالبًا ما يكون المستجيبون المحليون في وضع أفضل 
في أماكن غير آمنة، ولكنهم يفتقرون إلى التمويل أو الموارد أو القدرة على تقديم المساعدات في  للوصول إلى األشخاص المتضررين
 األماكن التي يصعب الوصول إليها. 

 
مع تزايد حجم حاالت الطوارئ اإلنسانية بمعدل يفوق قدرة أي شريك أو قطاع واحد على االستجابة، فإن طرق التفكير الجديدة 

وتُعد مشاركة القطاع الخاص أمًرا أساسيًا في وضع نُهج جديدة الستكمال الطرق التقليدية لتقديم  .ضروريًاوتضافر الجهود بات 
المساعدات اإلنسانية. وكثيًرا ما يكون القطاع الخاص فعاالً بشكل فريد في توسيع نطاق الحلول المستدامة وفي تحسين السرعة 

 لسلع والمرافق، وإعادة تدوير المنتجات وتمويل أو تطوير حلول مبتكرة.والجودة وتقليل التكلفة في تقديم أو تصنيع ا
 

ومن أجل تحسين المساعدة في األزمات الناجمة عن الصراعات، أطلق كل من مكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية في  
، (DFID)نمية الدولية بالمملكة المتحدة ، وإدارة الت(USAID/OFDA)حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 .بعث األمل أثناء الصراعات: تحٍد إنساني كبيرحملة  Grand Challenges Canadaومؤسسة 
 

 النهج .2
 

 التحدي الكبير 2.1
 

من أجل مساعدة المستضعفين الذين يصعب الوصول إليهم المتضررين من  ابتكارات إلنقاذ األرواح أو تحسين المعيشةإننا نسعى إلى 
األزمات اإلنسانية الناجمة عن الصراعات. وسوف تتضمن هذه االبتكارات إقامة عالقة مع القطاع الخاص ومساهمات من 

ة شرب والصرف الصحي أو الطاقالمجتمعات المتضررة من أجل توفير أو تزويد أو التوليد على المستوى المحلي للمياه الصالحة لل
 أو معلومات إنقاذ األرواح أو المستلزمات والخدمات الصحية لمساعدة األشخاص المتضررين من الصراع.

 

 مجاالت التركيز 2.2
 

( على تلبية االحتياجات األكثر حدة في المناطق Humanitarian Grand Challengeترّكز مبادرة "التحدي اإلنساني الكبير" )
( مياه الشرب اآلمنة وخدمات 1من الصراع التي يمكن حلها باالبتكار في واحد أو أكثر من المجاالت األربعة التالية: ) المتضررة

( المستلزمات والخدمات الصحية. ويجب أن توفر 4( معلومات إنقاذ األرواح؛ أو )3( الطاقة؛ أو )2الصرف الصحي؛ أو )
ت المحلية وتسد ثغرات تقديم المساعدات، وتتغلب على حواجز التقديم المشتركة في أماكن االبتكارات حلوالً محلية، وتخدم االحتياجا

الصراع، أو تحّسن من مناسبة التوقيت وقلة التكاليف في األساليب الحالية لتقديم المساعدات اإلنسانية. تم شرح مجاالت التركيز 
 بالتفصيل أدناه.

 
  مياه الشرب اآلمنة وخدمات الصرف الصحي

 ندرة مصادر مياه الشرب اآلمنة وخدمات الصرف الصحي في أماكن الصراع. :لعقبةا
 

مليون شخص في أكثر حاالت الطوارئ اإلنسانية صعوبة في العالم بحاجة إلى توفير مياه الشرب اآلمنة  53.5هناك حوالي : السياق
وخدمات الصرف الصحي األساسية أمًرا بالغ األهمية وخدمات الصرف الصحي. ويعتبر الحصول الكافي على مياه الشرب اآلمنة 
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لمنع األمراض الجلدية واألمراض المنقولة عن طريق المياه؛ على سبيل المثال، أمراض اإلسهال، وهو السبب الرئيسي الثاني للوفاة 
لمياه وخدمات الصرف الصحي بالمائة من الوفيات إلى عدم كفاية ا 88على الصعيد العالمي لألطفال دون سن الخامسة، حيث يُعزى 

والنظافة الشخصية. ومع ذلك، فإن إدارة انتشار األمراض في حاالت الصراع تتسم بصعوبة خاصة بسبب تعطيل أو تدمير نظم إدارة 
 النفايات ومعالجتها وتوزيعها. وغالبًا ما يكون األشخاص النازحون بسبب الصراع أكثر عرضة لإلصابة بمسببات األمراض المنقولة

عن طريق المياه بسبب الفقر المدقع الناجم عن هذه الصراعات والعيش في األجواء المزدحمة، إلى جانب سوء التغذية والرعاية 
 الصحية المحدودة.

 
من ونحن ندعو إلى تبنّي األفكار الجريئة والتقنيات والعمليات والنُهج التي تُمّكن من التوفير السريع لمياه الشرب اآلمنة والتخلص اآل
من النفايات ومياه الصرف الصحي في األسر األكثر عرضة للخطر و/أو تمكين الجهات الُمنفّذة على من توسيع نطاق البرامج 

 بسرعة.
 

 الطاقة 
 عدم وجود خيارات للكهرباء يمكن االعتماد عليها ويمكن الوصول إليها ومستدامة في حاالت الصراع.: العقبة

 
ن شخص في أكثر حاالت الطوارئ اإلنسانية صعوبة في العالم يعيشون بدون الحصول على الكهرباء. مليو 83السياق: هناك حوالي 

وفي الوقت الراهن، يأتي جزء كبير من الكهرباء في مناطق الصراع من المولدات الكهربائية، وبالتالي يُعتمد على الديزل الذي 
 ألسلحة الحرب. هناك حاجة إلى الكهرباء لتشغيل:يحتاج إلى نقل مكلف وصعب، ويمكن أيًضا تحويله إلى وقود 

 
 الخدمات الصحية، مثل اإلضاءة إلجراء الجراحات، وأجهزة غسيل الكلى، وتصنيع األكسجين ●
 ضخ وتنقية المياه ●
 احتياجات األسرة؛ ●
 أنظمة االتصاالت والمعلومات. ●

 
ا خاص بالحلول البديلة للطاقة التي يمكن إعدادها والحفاظ عليه إننا ندعو إلى تبنّي األفكار الجريئة لتوليد الطاقة. ونحن مهتمون بشكل

في حاالت الصراع من أجل توفير خدمات إنقاذ األرواح وتحسين المعيشة، مثل الصحة والمعلومات والمياه والصرف الصحي 
 والتعليم.

 
 معلومات إنقاذ األرواح

ثة مستويات: بين أفراد السكان المتضررين، وبين المنظمات الصراع يعوق الوصول إلى المعلومات الحيوية على ثال :العقبة
 اإلنسانية، وبين المنظمات اإلنسانية واألشخاص المتضررين.

 
يتم التعطيل أو االستهداف المتعمد لطرائق تبادل المعلومات من قِبل الجهات المسلحة. ومع تعّطل البُنى األساسية للنقل السياق:   

ب جمع المعلومات المهمة وتوصيلها وتحليلها، مما يحرم السكان المتضررين من القدرة على تلبية واالتصاالت، يكون من الصع
احتياجاتهم محليًا أو االتصال بأمان مع الجهات الفاعلة في مجال الشؤون اإلنسانية للحصول على المساعدة.  وتنجم مخاطر التأخير 

سبب أن المعلومات المتعلقة بالظروف المحلية غير كاملة أو عفا عليها الزمن أو أو الفشل في تقديم المساعدات اإلنسانية المناسبة ب
 معيبة.    

 
نحن نبحث عن أفكار جريئة تستخدم وتُحّسن إمكانية الوصول إلى المعلومات والبيانات من أجل زيادة أثر المساعدات اإلنسانية على 

 الة للسكان المتضررين والجهات الفاعلة في مجال الشؤون اإلنسانية.الصعيد المحلي، فضالً عن تمكين المزيد من الصالت الفع
 

 المستلزمات والخدمات الصحية 
 االفتقار إلى المستلزمات والخدمات الطبية الكافية والفعالة في حاالت الصراع. :العقبة
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مليون شخص  44.7العالمي، يفتقر نحو في حاالت الطوارئ اإلنسانية األكثر تحديًا المتضررة من الصراعات على الصعيد  :السياق
إلى فرص الحصول على الرعاية الطبية األساسية. إن اضطرابات سلسلة اإلمداد، مثل الحصار والهجمات على العاملين في مجال 

حية صالشؤون اإلنسانية، تجعل من الصعب استيراد وتوزيع المستلزمات الصحية الضرورية. وباإلضافة إلى ذلك، تُترك المرافق ال
 بدون موظفين ذوي مهارات عالية وتفتقر إلى المستلزمات والخدمات الطبية األساسية.

 
 نحن نبحث عن حلول جريئة من شأنها:

 
 تمكين األشخاص غير الخبراء من توفير الرعاية الجيدة ●
 تمكين الموظفين المهرة الذين يختارون العمل في مناطق الصراع ●
 المستلزمات الصحية األساسية عالية الجودة في مناطق الصراع بشكل أسرع أو أقل تكلفةالسماح باستيراد وتوزيع  ●
تمكين المجتمعات المحلية المتضررة من تصنيع المستلزمات الطبية الضرورية عالية الجودة واآلمنة، أو لتعقيمها  ●

 وإعادة استخدامها.
 

حدي اإلنساني الكبير" بالحق في تضييق نطاق التركيز على واحد أو أكثر واعتماًدا على جودة المقترحات الواردة، تحتفظ مبادرة "الت
 من المجاالت المذكورة أعاله.  ويتم الترحيب الكبير بالمقترحات التي تتناول أكثر من قطاع واحد.

 

 السكان المستهدفون  2.3
 

 هم نتيجة لحاالت الطوارئ اإلنسانية الناجمةترّكز مبادرة "التحدي اإلنساني الكبير" على مساعدة األشخاص الذين يصعب الوصول إلي
أمثلة على بعض األزمات اإلنسانية الحالية األكثر ( UNOCHAعن الصراعات. يوفر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )

 emergencies-work/current-we-ha.org/wherehttps://www.unoc. تحديًا:
 

سوف ننظر أيًضا في االبتكارات التي تركز على الوصول إلى األشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية، ولكن يجب أيًضا أن 
 تكون ذات صلة بحاالت الطوارئ الناجمة عن الصراعات.

 
جتماعيًا بسبب الجنس أو التوجه الجنسي أو الدين أو السن أو نحن نشجع االبتكارات التي تركز على األشخاص المهمشين ا

 الدخل، فضالً عن األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة واألقليات واألشخاص عديمي الجنسية.
 

 التمويل المتاح 2.4
 

 التمويل األولي
ما إذا كانت فعالة أم ال. ومع نهاية فترة والهدف من التمويل األولي هو اختبار األفكار والنُهج الجديدة للمساعدات اإلنسانية، لتحديد 

ة، دالتمويل، من المتوقع أن تُظهر المشاريع التي تتلقى تمويالً أوليًا دليالً )مثل إثبات جدوى الفكرة(، في بيئة خاضعة للرقابة أو محدو
ن العوائق الكبيرة األخرى للحصول على أن هناك مساعدات أكبر في المنطقة المستهدفة، واعتماًدا أقل على االستيراد، و/أو الحد م

 على المساعدات نتيجة للمشروع، فضالً عن أن االبتكار قابل للتنفيذ على نطاق واسع في سياقات أخرى.
 

دوالر  250,000ومن خالل طلب تقديم المقترحات هذا، سيمنح شركاء مبادرة "التحدي اإلنساني الكبير" تمويالً أوليًا يصل إلى  
( شهًرا كحد أقصى. وباإلضافة إلى منح التمويل، يمكن أن يتلقى المستفيدون من 24على مدى أربعة وعشرين ) كندي لكل مشروع

التمويل دعًما إضافيًا، مثل الدعم الترويجي للدعاية والتسويق؛ والوصول إلى الصناعة الحصرية وأحداث شبكات المستثمرين 
 لخاص، والوساطة في الشراكات.والشركاء؛ ودعم التسريع األساسي، وفرص التعليم ا

 
وينبغي أن يكون مستوى التمويل المطلوب كافيًا لضمان إنجاز األهداف في اإلطار الزمني المحدد، كما يجب أن يكون له ما يبرره 

 تماًما.
 

https://www.unocha.org/where-we-work/current-emergencies
https://www.unocha.org/where-we-work/current-emergencies
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تحقيق إثبات  منحة أولية من خالل طلب تقديم المقترحات هذا. وفي نهاية مرحلة التمويل األولي، في حالة 15-10ونتوقع منح  
 .transition-to-scaleجدوى المبدأ، يمكن دعوة االبتكارات للتطبيق على مسار تمويل برنامج 

 
ولكي يحصل مقدمو الطلبات على التمويل األولي، يجب أن يثبتوا عالقة محتملة، أو تحديد الفرص المحتملة، للتعاون مع القطاع 

 الخاص.
 

 )االنتقال إلى توسيع النطاق( Transition to Scale (TTS) تمويل برنامج
 هناك حاجة إلى شراكات استراتيجية لالنتقال إلى توسيع نطاق واستدامة الحلول المبتكرة.

 
وسوف يُفسَّر التمويل المماثل )النقد( من الشركاء االستراتيجيين لألنشطة التي تعزز نمو االبتكار أو تطويره أو تسويقه أو اعتماده 

لتوزيع والتسويق والشبكات( على أنه التزام متزايد من جانب الشركاء. وسوف يُطلب من معظم المستفيدين من )مثل التصنيع وا
؛ ومع ذلك، سيتم تقييم هذا على أساس كل حالة على حدة أثناء TTSضمن فترة تمويل برنامج  1:1التمويل تأمين مبلغ مماثل بنسبة 

الستراتيجيون الموارد البشرية وغير المالية األخرى ألنشطة المشروع؛ ومع ذلك، ال يُسمح عملية العناية الواجبة. وقد يوفر الشركاء ا
 للمستفيدين من التمويل باالعتماد فقط على هذه األنواع من المساهمات العينية لتلبية متطلبات المماثلة.

 
بمبلغ  Transition To Scaleر" تمويل برنامج من خالل طلب تقديم المقترحات هذا، سيمنح شركاء مبادرة "التحدي اإلنساني الكبي

( شهًرا كحد أقصى. وينبغي أن يكون مستوى 24دوالر كندي لكل مشروع على مدى أربعة وعشرين ) 1,000,000يصل إلى 
 التمويل المطلوب كافيًا لضمان إنجاز األهداف في اإلطار الزمني المحدد، كما يجب أن يكون له ما يبرره تماًما.

 
؛ قد تكون في صورة منح أو منح واجبة Transition to Scaleتوقع أن نستثمر في مشروعين إلى أربعة مشاريع لبرنامج إننا ن 

السداد أو قروض بدون فوائد أو قروض بفوائد أو ديون قابلة للتحويل أو عقود الدفع على أساس النتائج أو توليفة مما سبق. ويتم 
( مرحلة المنظمة ومسارها نحو توسيع النطاق )على سبيل المثال: الربحية أو غير 1) اإلبالغ عن هيكل االستثمار من خالل

( قدرة الهيكل على اجتذاب مصادر إضافية لرأس المال، بما في ذلك الشركاء من القطاع الخاص، كمستثمرين 2الربحية(، )
منظمة، بما في ذلك قدرتها على أن تصبح مكتفية ذاتيًا، ( األثر المحتمل على تأثير التدخل وعلى استدامة ال3لالستثمارات الالحقة، )

 ( الرغبة في تشجيع إعادة األموال عندما يكون حجم االستثمارات ناجًحا ومربًحا.4)
 

لين مع القطاع الخاص، والجهات الفاعلة في مجال الشؤون اإلنسانية  ستدعم مبادرة "التحدي اإلنساني الكبير" شبكة المبتكرين الُمموَّ
حاب المصلحة اآلخرين لزيادة احتماالت النجاح. وقد يتم توفير الدعم التقني واالستشاري إلثراء توسيع نطاق واستدامة وأص

االبتكارات في مجال الشؤون اإلنسانية. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يتلقى المستفيدون من التمويل دعًما إضافيًا، مثل الدعم 
وصول إلى الصناعة الحصرية وأحداث شبكات المستثمرين والشركاء؛ ودعم التسريع األساسي، الترويجي للدعاية والتسويق؛ وال

 وفرص التعليم الخاص، والوساطة في الشراكات.
 

من الجهة الممولة  Grand Challenges Canadaيخضع توفير األموال إلى المبتكرين إلى اإلفراج عن األموال إلى مؤسسة  
 )الجهات الممولة(.

 

 التركيز على النتائج 2.5
 

ن م إنقاذ أرواح وتحسين معيشة األشخاص المتضررينالنتائج النهائية التي تمثل أهمية لمبادرة "التحدي اإلنساني الكبير" هذه هي 
 الصراعات. وثمة نتائج كمية ونوعية أخرى ينبغي جمعها إلثبات تأثير االبتكار على أفضل وجه.

 
التأثير الحقيقي لالبتكارات لن يكون إال في المستقبل، إال أن المقترحات يجب أن تشتمل على خطة مع األخذ في االعتبار أن 

 تحتوي على كيفية رصد وتقييم المؤشرات الفورية والوسيطة على مدى عمر المشروع.
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رة التقدم في هذا ية تسريع وتيفيما يتعلق باالبتكارات التي لم تنجح، يُتوقع أن يتمّكن المبتكرون من توضيح سبب عدم نجاحهم، بغ
 القطاع.  واعتماًدا على التمويل، نهدف إلى تضافر جهود المبتكرين الناجحين لتبادل الدروس المستفادة واألفكار.

 
 تبليغ النتائج 

صلحة يعد تبليغ النتائج جزًءا مهًما من مساءلة المشروع لشركاء مبادرة "التحدي اإلنساني الكبير" وغيرهم من أصحاب الم
 نالرئيسيين. وينبغي للمبتكرين النظر في كيفية تبليغ النتائج من أجل دفع أثر االبتكار ونطاقه واستدامته. وفي حين أن تبليغ النتائج م

 خالل المنشورات العلمية يمكن أن يكون فعاالً، إال إن هذا ال ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي للمشاريع.
 

 الملحق أ.لمزيد من المعلومات راجع 
 

 دور القطاع الخاص  2.6
 

بالنظر إلى النطاق الحالي لالحتياجات اإلنسانية، فإن هذا التحدي أكبر من أن يقوم بحله قطاع واحد فقط.  ومن شأن نُهج القطاع  
ير والخاص في اختبار، والتوسع الفعال للحلول المستدامة، وتحسين سرعة وجودة وكفاءة تصنيع السلع والمرافق، وإعادة تد

المنتجات، وتمويل الحلول المبتكرة، من شأن هذه النُهج أن تسفر عن حلول أكثر فعالية وتأثيًرا. ويمكن للقطاع الخاص أن يسهم 
بخبرة تقنية قيمة، وإدارة المخاطر، والوصول إلى الشبكات والبيانات، وكثيًرا ما يكون لديه معرفة مفصلة عن الظروف المحلية. 

كثيًرا ما تكون األعمال التجارية المحلية الصغيرة في غاية األهمية لتوفير السلع المنقذة لألرواح والمحّسنة فعلى سبيل المثال، 
للمعيشة في أعقاب الصراع المسلح. ويتم تشجيع المبتكرون على إشراك الكفاءات األساسية من القطاع الخاص في تصميمهم أو 

 بتكاراتهم.شراكتهم مع القطاع الخاص من أجل زيادة أثر ا
 

ولكي يحصل مقدمو الطلبات على التمويل األولي، يجب أن يثبتوا عالقة محتملة، أو تحديد الفرص المحتملة، للتعاون مع القطاع  
 الخاص.

 
. ويُتوقع من المبتكرين إشراك الجهات الفاعلة transition-to-scaleيجب مشاركة القطاع الخاص كشرط لتلقي تمويل برنامج 

الخاص الذين يمكن أن يساعدوا على سد الفجوة الحرجة الالزمة لتوسيع نطاق االبتكار أو تحسينه. وقد يشمل ذلك  من القطاع
الخبرة التقنية، أو قنوات التوزيع، أو الوصول إلى البيانات، أو المعرفة المحلية، أو الدعم المالي، أو القدرات األساسية األخرى أو 

كون شركاء مبادرة "التحدي اإلنساني الكبير" قادرين على المساعدة في إيجاد شركاء مناسبين التعاون. في بعض الظروف، قد ي
من القطاع الخاص، طالما أن مقدمي الطلبات قادرون على التعبير عن احتياجاتهم. وعلى الرغم من أنه يُفّضل بشدة، إال أن 

 الطلب. االلتزام المضمون من مشاركة القطاع الخاص غير مطلوب وقت تقديم
 

 يُعرف القطاع الخاص بأنه كيانات ربحية على الصعيد المحلي أو الوطني أو المتعدد الجنسيات، ويشير إلى ما يأتي ذكره من 
 المنظمات والجهات الفاعلة:

 

 الهيئات الخاصة الربحية، مثل األعمال التجارية أو الشركات أو الشركات الخاصة ●
الخاصة، بما في ذلك شركات االستثمار الخاصة أو صناديق االستثمار المشترك  األسهم الخاصة أو المؤسسات المالية ●

 أو شركات التأمين
 المستثمرون من القطاع الخاص )األفراد أو الجماعات( ●
األعمال التجارية الخاصة أو الرابطات الصناعية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر غرف التجارة وأنواع  ●

 الكيانات ذات الصلة
 المؤسسات الخاصة المانحة أو الكيانات الخيرية. ●

 

 وقد يكون إدراج القطاع الخاص في التطبيقات إما عن طريق المشاركة المالية أو العينية أو التعاون.
 

 كما يتم تشجيع كيانات القطاع الخاص أيًضا على التقدم بطلب للحصول على التمويل. 
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2.7 INTEGRATED INNOVATION (المتكامل االبتكار) 
 

، الذي يُعرف بأنه التطبيق المنسَّق لالبتكارات العلمية/التكنولوجية، Integrated Innovation®يُتوقع من المشاريع أن تنتهج نهج 
 واالجتماعية والتجارية، بغية إيجاد حلول للتحديات المعقدة. وال يقلل هذا النهج من شأن الفوائد المفردة لكل نوع من أنواع االبتكار
هذه على حدة، بيد أنه يسلط الضوء على أوجه التآزر القوية التي يمكن تحقيقها من خالل المواءمة بين األنواع الثالثة. لمزيد من 

 .innovation/-opportunities/integrated-www.grandchallenges.ca/funding المعلومات، يُرجى مراجعة:
 

 توسيع النطاق واالستدامة 2.8
 

بالنسبة لمبادرة "التحدي اإلنساني الكبير"، تشير االستدامة إلى القدرة على نشر االبتكارات الناجحة بسهولة في السياقات الجارية 
والمستقبلية، ويشير توسيع النطاق إلى قدرة االبتكارات الناجحة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من األشخاص الذين سيستفيدون. 

مقترحات بطريقة مقنعة كيف ستصل مشاريعها في نهاية المطاف إلى توسيع النطاق واالستدامة. وينبغي وينبغي أن توضح ال
للمبتكرين أن يستخدموا التمويل األولي الختبار المسارات إلى توسيع النطاق واالستدامة، ويجب أن يكون لديهم خطة قوية ومبدأ قد 

 .transition-to-scaleثبتت جدواه من أجل الحصول على تمويل برنامج 
 

أن يكونوا قد وضعوا بالفعل خطة قوية لتوسيع  Transition To Scaleيجب على مقدمي طلبات الحصول على تمويل برنامج  
النطاق واالستدامة، بما في ذلك االلتزامات من الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يلزم وجودهم للمضي قدًما على طريق 

 يع النطاق واالستدامة.الوصول إلى توس
 

 فهم المقصود باألزمات الناجمة عن الصراعات
للمساعدة على ضمان التأثير المستدام على نطاق واسع، من الضروري أن تشمل فرق المشروع األفراد الذين يفهمون السياق 

أن جات المتضررين بشكل أفضل واالجتماعي والسياسي واالقتصادي المحلي. وعند القيام بذلك، يمكن للمشاريع أن تلبي احتيا
 تحدد المخاطر التي تهدد نجاح المشروع.

 

 مشاركة أصحاب المصلحة 
يُتوقع من األشخاص المتضررين من الصراع والذين سيتخذون في نهاية المطاف قرارات بشأن استخدام الحل، مثل الوكاالت 

لمتحدة، أو كيانات الصليب األحمر أو المستجيبين غير التقليديين اإلنسانية )المحلية أو الوطنية أو الدولية(، أو وكاالت األمم ا
)الجماعات الدينية، ومجموعات المجتمع المحلي( أن يشاركوا منذ بداية المشروع وحتى نهايته. وتعد مساهمات ومشاركة هذه 

عملية التقييم. وسيساعد ذلك على  األنواع من المنظمات طوال دورة حياة المشروع أمًرا في غاية األهمية، ألنها سوف تشارك في
ضمان أن يكون الحل جاهًزا للتبني األولي والتكيف الالحق، مما يؤدي إلى مزيد من التأثير. باإلضافة إلى ذلك، يمكن ألصحاب 

 المصلحة تقديم نظرة ثاقبة بشأن مجتمعهم وتحديد العوامل الالزمة لنجاح المشروع.
 

 الجنسين، وحقوق اإلنسان، واإلدماج االستدامة البيئية، والمساواة بين 2.9
 

لَين بموجب مبادرة "التحدي اإلنساني الكبير" هذه أن يمتثلوا لسياسات مؤسسة   Grand Challengesيجب على المبتكرين المموَّ

Canada  ستدامة البيئية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق اإلنسان، واإلدماجاالبشأن. 
 

 االستدامة البيئية
يجب على مقدمي الطلبات االلتزام بضمان أال يكون لالبتكار آثار بيئية سلبية مادية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر اآلثار 

 المبتكرين أن يدمجوا آثاًرا بيئية إيجابية في جميع مراحل المشروع.الطويلة األجل والتراكمية. وحيثما أمكن، ينبغي على 
 

 المساواة بين الجنسين
يلتزم شركاء مبادرة "التحدي اإلنساني الكبير" بتعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين في المشاريع الممولة، مع تحقيق األهداف التالية: 

( دعم النساء 2لرجل كصانع قرار في تشكيل التنمية المستدامة لمجتمعاتهن؛ و)( تعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة مع ا1)

http://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/EG2-policy-2015Aug04-EN.pdf


 

 FOOTER IS INSERTED HERE. DOUBLE CLICK AND TYPE  7 

( الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين. يتم تشجيع المتقدمات بطلبات بشدة 3والفتيات في معرفة حقوقهن اإلنسانية الكاملة؛ و)
 على التقديم.

 

 حقوق اإلنسان واإلدماج
نساني الكبير" بتعزيز مبادئ حقوق اإلنسان واإلدماج في االبتكارات الممولة. وينبغي أن تأخذ يلتزم شركاء مبادرة "التحدي اإل

االبتكارات في االعتبار أصوات أولئك المهمشين بشكل خاص في تصميم االبتكار وتنفيذه، وذلك لضمان تلبية احتياجاتهم بشكل 
 مناسب.

 

 تالوصول العالمي، والوصول إلى البيانات واألخالقيا 2.10
 

يلتزم شركاء مبادرة "التحدي اإلنساني الكبير" بتعزيز الوصول المجدي إلى االبتكارات المدعومة للسكان المستهدفين في كل مشروع 
ممول، وتعزيز النشر الفوري والمفتوح لنتائج البحوث والبيانات الناشئة عن األنشطة الممولة، وضمان إجراء البحوث الممولة 

 ى البياناتسياسة الوصول إل، وسياسة الوصول العالميير األخالقية ذات الصلة. ويتم تجسيد هذه االلتزامات في بطريقة تلتزم بالمعاي
قبل  ، والتي ينبغي أن يراجعها جميع مقدمي الطلبات بعنايةGrand Challenges Canadaالخاصة بمؤسسة  سياسة األخالقياتو

 التقديم.
 

 إدارة المخاطر، السالمة، مكافحة اإلرهاب، مكافحة الفساد، مكافحة الرشوة 2.11
 

ال بد للمقترحات من االمتثال إلى جميع التشريعات األمريكية والكندية ذات الصلة، بما في ذلك تشريعات مكافحة الرشوة ومكافحة 
ضمن ما هو مفروض عليه عقوبات في الواليات المتحدة أو المملكة  اإلرهاب. ولن يتم تقديم التمويل ألي شخص أو منظمة مدرجة

المتحدة أو االتحاد األوروبي أو البنك الدولي أو كندا أو مجلس األمن التابع لألمم المتحدة؛ قد نضيف إلى هذه القائمة كلما انضم 
 المزيد من الشركاء إلى هذا التحدي.

 
اطر المادية. وبالنسبة للمشروعات التي تشمل العمل في أماكن غير آمنة، ستتطلب من المتوقع أن يدير جميع المبتكرين المخ 

المقترحات تفاصيل عن إدارة مخاطر السالمة واألمن حيث إنها ذات صلة باألشخاص واألصول على السواء.  ويجب أن توضح 
 اعدات بعيًدا عن المتضررين.المقترحات أيًضا كيفية تجنب الفساد، وما الخطوات التي ستُتخذ لتجنب تحويل المس

 
 

 ما األشياء التي ال يغطيها التمويل 2.12
 

 التعليم النظامي. .1
 النُهج التي تستخدم المراقبة األمنية، أو األسلحة، أو القوة أو تقنيات مماثلة. .2
 األساسية. العلم القائم على االكتشاف، أو مبادرات بناء القدرات فحسب، أو التمويل البرمجي الجاري، أو تطوير البنية .3
المشاريع التي تنطوي على إثبات جدوى مبدأ االبتكارات التي من أجلها تملك مؤسسات الطرف الثالث حقوق الملكية الفكرية   .4

األساسية، إال إذا: )أ( منحت مؤسسة الطرف الثالث لمقدم الطلب حقوق الترخيص الكافية لالبتكار للسماح بالتوسع النهائي في 
 Grand Challengesأو )ب( كانت مؤسسة الطرف الثالث على استعداد للتوقيع على تعهد لمؤسسة  البلدان ذات الصلة،

Canada  بااللتزام باالمتثال لسياسة الوصول العالمي الخاصة بمؤسسةGrand Challenges Canada: 
-Access-content/uploads/2015/11/Global-www.grandchallenges.ca/wp
.Policy_25May2016_EN.pdf 

 
لما انضم مؤسسون جدد إلى التحدي؛ سيتم نشر التحديثات في قسم "األسئلة المتداولة" بموقع ويب تخضع جميع المعايير إلى التغيير ك

 مبادرة "التحدي اإلنساني الكبير".
 

 األنشطة والنتائج  .3

http://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/globalaccesspolicy_2012Apr04_EN.pdf
http://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2015/11/Data-Access-Policy_16May2016_EN.pdf
http://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/ethicspolicy_2014Jan08_EN.pdf
file:///C:/Users/chris.houston/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VGTSYBQ0/www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2015/11/Global-Access-Policy_25May2016_EN.pdf
file:///C:/Users/chris.houston/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VGTSYBQ0/www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2015/11/Global-Access-Policy_25May2016_EN.pdf
file:///C:/Users/chris.houston/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VGTSYBQ0/www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2015/11/Global-Access-Policy_25May2016_EN.pdf
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، من أدناهمن المتوقع أن يشارك المبتكرون الممولون في إطار هذا البرنامج في األنشطة التالية وأن يقدموا النتائج المحددة الواردة 

 أجل إثبات التقدم المحرز في المشروع ونجاح المشروع:
 

تقارير األداء التي تركز على استخدام األموال والنتائج المحققة. وسوف يكون تواتر تقديم التقارير كل ثالثة أو ستة أشهر، حسب  .1
 تقييمنا لمخاطر المشروع والمخاطر المؤسسية.

 
ا في ذلك من خالل وسائل اإلعالم االجتماعية، ومنشورات الوصول المفتوح، وإيداع نشر المعارف في الوقت المناسب، بم  .2

البيانات في المستودعات المتاحة للجمهور، والتصريحات الصحفية، والمؤتمرات، ومشاركة أصحاب المصلحة، وما إلى ذلك. 
 وسوف يكون لزاًما االعتراف بشركاء التحدي اإلنساني الكبير.

 
من  ٪5ب النفقات المالية ويحدد تقييًما واضًحا لتأثير المشروع. ويُرجى مالحظة أنه سيتم اقتطاع نسبة تقرير نهائي يحس .3

األموال وتطبيقها على كل التمويل في إطار هذا البرنامج ليتم اإلفراج عنها للمبتكرين عند تقديم تقرير نهائي ُمرٍض وتبرير 
 كامل للتكاليف.

 
المنح بشأن التأثير، والوصول العالمي، والوصول إلى البيانات وإدارة حقوق الملكية الفكرية مواصلة تقديم تحديثات ما بعد  .4

 في االبتكارات المدعومة.

 
سيتم تقديم تعليمات إلعداد التقارير للمستلمين الناجحين. وقد تكون هناك حاجة إلى تقارير مكتوبة عن سير العمل ومحادثات عبر 

 التقارير. وباإلضافة إلى األنشطة المذكورة أعاله، يُتوقع من المبتكرين القيام بما يلي: الهاتف لتلبية متطلبات إعداد
 

 المشاركة في أنشطة المشاركة العامة. .1
 

المساهمة في جدول أعمال التعلم للتحديات المحددة، بما في ذلك من خالل المشاركة في االجتماعات، مثل اجتماعات التحديات  .2
 الكبرى السنوية.

 

لين االحتفاظ بوثائق المشروع الداعمة، بما في ذلك السجالت المالية، ويمكن تدقيقها من قِبل مؤسسة  يجب على المبتكرين الُمموَّ
Grand Challenges Canada ( وإدارة التنمية الدوليةDFID( و/أو الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID في أي وقت )

 لمتطلبات المرتبطة بذلك في اتفاقيات التمويل.؛ ستنعكس ا2028مارس  31حتى 
 

 القواعد واللوائح .4
 

تمر المقترحات المقدمة بعملية مراجعة متعددة الخطوات قبل أن تقدم اللجنة التوجيهية لمبادرة التحدي اإلنساني الكبير توصية 
 ئية. لمزيد من التفاصيل:قرارات التمويل النها Grand Challenges Canadaللتمويل. ويتخذ مجلس إدارة مؤسسة 

.people/-are/our-we-www.grandchallenges.ca/who 
 

 األهليةمعايير  4.1
 

يشمل المتقدمون المؤهلون المؤسسات االجتماعية وغيرها من المؤسسات المعترف بها )مثل المنظمات غير الربحية والشركات  .1
 االربحية( التي يتم تشكيلها ودمجها قانونًا، والتي يمكنها أن تنفذ بنجاح األنشطة في مجالها التقني المعني، والتي لديها القدرة أيضً 

إدارة تمويل المنحة. والملكيات الفردية غير مؤهلة للتمويل.  وكذلك المكاتب القطرية التابعة لألمم المتحدة غير على تلقي و
 مؤهلة لتقديم طلبات.

 

 ال يمكن أن يكون للمشروع إال قائد مشروع واحد، والذي يجب أن يكون منتميًا للمؤسسة صاحبة المقترح.  .2
 

file:///C:/Users/chris.houston/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VGTSYBQ0/www.grandchallenges.ca/who-we-are/our-people/
file:///C:/Users/chris.houston/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VGTSYBQ0/www.grandchallenges.ca/who-we-are/our-people/
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( لطلب تقديم المقترحات هذا. ويجوز للمؤسسة أن تكون هي مقدم الطلب 1طلب واحد ) ال يجوز إدراج قائد المشروع إال في .3
 على طلبات متعددة، شريطة أن يكون لجميع الطلبات قادة مشاريع مختلفون.

 
 يجب أن تتضمن التطبيقات جميع المعلومات المطلوبة. وستنظر لجنة االستعراض في الطلبات الكاملة فقط. .4

 
دي اإلنساني الكبير"، في أي وقت وحسب تقديرهم الخاص، تعديل معايير األهلية فيما يتعلق بمقدمي الطلبات يجوز لشركاء "التح .5

تقويض عملية المراجعة بشكل من األفراد، وقادة المشاريع و/أو البلدان المؤهلة، إلى الحد الذي ال تؤدي فيه هذه التعديالت إلى 
 .جوهري

 

ألي تغييرات في منظمة مقدم الطلب، أو المؤسسة أو قائد  Grand Challenges Canadaسة أنه يجب اعتماد مؤس يُرجى مالحظة
 المشروع من المنحة الممّولة في األصل.

 

 إرشادات تخص الطلبات 4.2
 

 إرسال طلب تقديم/خطاب النوايا
 Transition Toمجموعة الطلبات األولية )عبر استمارة الطلب( واألخرى لبرنامج  هناك نوعان من مجموعات اإلرسال المميزة:

Scale .)عبر خطاب النوايا( 
 

 Grandتقديمها عبر مدخل مجتمع مؤسسة  يجب Transition To Scaleكال نوعي الطلبات األولية منها وخطابات النوايا لبرنامج 

Challenges Canada )gcc.fluxx.io(. 
 

شاء . بمجرد إنإنشاء حساب للوصول إلى المدخل، يجب على مقدمي الطلبات أن يقوموا أوالً بإنشاء حساب باستخدام الرابط التالي: 
بمعالجة طلب  Grand Challenges Canadaتقوم مؤسسة ( حتى 1حساب، يُرجى االنتظار مدة ال تقل عن يوم عمل واحد )

حسابك. وبمجرد معالجة معلوماتك، سيتم إرسال بيانات اعتماد تسجيل الدخول إليك عبر البريد اإللكتروني للوصول إلى المدخل 
ل بزيارة إلرسال طلبك/خطاب النوايا. للعودة إلى مدخل المجتمع لمتابعة العمل على طلبك في أي وقت، يُرجى التفض

.https://gcc.fluxx.io/ 
 

سيُطلب من مقدمي الطلبات األولية اإلجابة على مجموعة من األسئلة حول فكرتهم المبتكرة، وهدفهم، وأنشطتهم، ونهجهم، وإطار  
 قياس النجاح، والميزانية.

 
، عبر خطاب النوايا، بوصف االبتكار، ودليل إثبات جدوى المبدأ، ومسار Transition To Scaleسيقوم مقدمو طلبات برنامج  

 توسيع النطاق واالستدامة، واالستخدام المقترح لألموال.
 

 nges.cafluxxsupport@grandchalle.للحصول على الدعم الفني، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  
 

 مجموعة أدوات المبتكرين 
على  Grand Challenge Canadaيتم تشجيع مقدمي الطلبات على الوصول إلى مجموعة أدوات المبتكرين التابعة لمؤسسة  

، الذي يحتوي على مواد toolbox/-opportunities/innovator-llenges.ca/fundingwww.grandchaالموقع اإللكتروني 
لمساعدة الباحثين والمبتكرين على تطوير مقترحات مشاريعهم، والتخطيط لكيفية توسيع نطاق ابتكاراتهم، واستدامتها وتأثيرها 

 opportunities/gender/-www.grandchallenges.ca/fundingالعالمي. انظر أيًضا مدخل المساواة بين الجنسين على 
 الجنسين.لالطالع على مجموعة من أدوات المساواة بين 

 

 االستفسارات 

https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=✓&commit=Create+an+account+now
https://gcc.fluxx.io/
mailto:fluxxsupport@grandchallenges.ca
http://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/innovator-toolbox/
file:///C:/Users/chris.houston/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VGTSYBQ0/www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/gender/
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يمكن إرسال  /http://humanitariangrandchallenge.org.يُرجى الرجوع أوالً إلى صفحة "األسئلة المتداولة" الموجودة في 
 األسئلة التي تدور حول هذا الطلب لتقديم المقترحات التي لم تُعالج في قسم األسئلة المتداولة أعاله عن طريق البريد اإللكتروني إلى

humanitariangrandchallenge.orginfo@  2018أبريل  5قبل حلول. 
 

 الجداول الزمنية لتقديم الطلبات 4.3
 

 التواريخ األساسية الحدث

 الموعد النهائي للتسجيل
 Grand Challengesيجب على مقدمي الطلبات إنشاء حساب عبر مدخل مجتمع مؤسسة 

Canada )gcc.fluxx.io(. 

 2018 أبريل 9 
 
 

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات
صباًحا، بتوقيت المنطقة الزمنية الشرقية بأمريكا الشمالية  11:30 أقصاهفي موعد يجب إرسال الطلبات 

 بتوقيت جرينتش( 15:30)
 2018أبريل  12

 2018يوليو  الكاملة Transition To Scaleدعوات إلرسال طلبات برنامج 

 2018سبتمبر  اإلشعار بحالة الطلب بالنسبة لطلبات المشاريع األولية

 2018ديسمبر  للمشاريع األوليةتاريخ البدء المتوقع 

 2019أوائل عام  Transition To Scaleتاريخ البدء المتوقع لمشاريع برنامج  

 
 
 

 عملية المراجعة 4.4

 
فحص تحديد األهلية  Transition to Scaleتتضمن عملية مراجعة المقترحات الخاصة بتمويل المشاريع األولية ومشاريع برنامج 

 وفحص االبتكارات ولجنة االستعراض.
 

 فحص تحديد األهلية
بفحص الطلبات وخطابات النوايا على أساس معايير األهلية الواردة في القسم  Grand Challenges Canadaستقوم مؤسسة 

 . وسيتم استبعاد الطلبات التي ال تستوفي معايير األهلية من المنافسة.4.1
 

 تكاراتفحص االب
حسب المعايير المذكورة أدناه،  Transition To Scaleسيتم تسجيل نقاط لمقدمي طلبات المشاريع األولية/خطابات نوايا برنامج 

 باستخدام اإلجابات على أسئلة الطلبات/خطابات النوايا الواردة في القسم "ملخص المشروع". والمعياران متساويان في األهمية.
 

)سيتم إجراء هذا التقييم في مرحلة الحقة في  قسم فحص االبتكارات بتقييم جدوى خطة المشروع أو جودتها.مالحظة: لن يقوم 
 العملية(. وسيتم استبعاد المقترحات التي تفتقر إلى االبتكار واألهمية من المنافسة في هذه المرحلة.

 
 معايير فحص االبتكارات: 

 

 االبتكار .1
 هل الفكرة المقترحة واضحة؟ ●
 هل يمثل االبتكار أكثر من مجرد تحسين إضافي للنُهج الحالية؟  ●

 

http://humanitariangrandchallenge.org/
mailto:info@humanitariangrandchallenge.org
mailto:info@humanitariangrandchallenge.org
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 األهمية .2
 2.1هل يعالج الحل المقترح المشكلة المحددة في إطار مبادرة "التحدي اإلنساني الكبير"، كما هو موضح في القسمين  ●

 ؟2.2و
 اع، کما هو موضح فيهل يستهدف الحل المقترح المستضعفين الذين يصعب الوصول إليهم والمتضررين من الصر ●

 ؟2.3القسم 
 

 Transition To Scale، ستُدعى خطابات النوايا الواعدة إلى تقديم طلب برنامج Transition To Scaleعلى مستوى برنامج 
 كامل من أجل العناية الواجبة للجنة االستعراض.

 
 فحص لجنة االستعراض

األهلية واالبتكارات، ستقدم لجنة استعراض تتألف من مراجعين علميين فيما يتعلق بالمقترحات التي تجتاز عمليات فحص تحديد 
واجتماعيين وتجاريين، بمن فيهم خبراء الشؤون اإلنسانية والمتضررون، المشورة بشأن مزايا المقترحات، استناًدا إلى معايير التقييم 

 .5-4و 4-4الواردة في القسمين 
 

واعتماًدا على جودة  .2.2دة لكل مجال من مجاالت االهتمام الموضحة في القسم سيتم تصنيف المقترحات في أربع قوائم، واح
بالحق في تضييق نطاق التركيز على واحد أو أكثر من المجاالت  يحتفظ شركاء مبادرة "التحدي اإلنساني الكبير"المقترحات الواردة، 

 األربعة.
 

 Transition To Scale العناية الواجبة لبرنامج
، سيكون على المدعويين لتقديم مقترحات برنامج Transition To Scaleض خطابات النوايا الخاصة ببرنامج بعد استعرا

Transition To Scale  الكاملة اجتياز عملية العناية الواجبة على نطاق واسع بشأن إمكانية التأثير والعمليات والتمويل والمعايير
لالطالع على  4.5 القسم انظر) اواة بين الجنسين واستدامة البيئة وحقوق اإلنسان واإلدماج.التقنية والملكية الفكرية والشراكات والمس

وقد يتضمن بذل العناية الواجبة إجراء مقابالت مع مقدمي الطلبات  .(Transition to Scaleمعايير التقييم الكاملة لبرنامج 
 والشركاء والمستشارين وأصحاب المصلحة من األطراف الثالثة.

 
 Grandستقدم توصيات التمويل استناًدا إلى النتائج المستخلصة من عملية العناية الواجبة واسعة النطاق. قد تختار مؤسسة  

Challenges Canada على أساس كل حالة على حدة وبالتشاور مع شركاء مبادرة "التحدي اإلنساني الكبير"، أن توصي مقدمي ،
يير االستثمار لتمويل مبلغ أقل للتركيز على عدد قليل من المجاالت الرئيسية الالزمة لبرنامج الطلبات الذين ال يستوفون جميع معا

transition to scale ولتبليغ عملية صنع القرار النهائي، ستقوم مؤسسة .Grand Challenges Canada  بصياغة توصية
الستثمار خالل عملية العناية الواجبة. ووفقًا لتقديرها، قد تشرح األساس المنطقي للتمويل وستعمل مع المبتكر على تنقيح وهيكلة ا

عدم اقتراح مقدمي الطلبات لقرار تمويل، وذلك بسبب المعلومات التي تنشأ في  Grand Challenges Canadaتختار مؤسسة 
 العناية الواجبة أو أي نقاط ضعف متصورة بناًء على معايير االستثمار.

 
 قرارات التمويل )أولية(

تناًدا إلى نتائج لجنة االستعراض، ستقدم اللجنة التوجيهية لمبادرة "التحدي اإلنساني الكبير" توصية تمويل إلى مجلس إدارة مؤسسة اس
Grand Challenges Canada التي ستصدر قرارات التمويل النهائية وفقًا لتقدير المجلس وحده، بما في ذلك حقوقه الحفوظة ،

. ويمکن للجنة االستعراض أن توصي فقط بالمشاريع الممولة للتمويل. ويُراعى بذل العناية الواجبة 4.13المنصوص عليها في القسم 
لجميع المشاريع التي أوصت بها لجنة االستعراض للحصول على التمويل. واستناًدا إلى نتائج لجنة االستعراض أو عملية العناية 

ع المقترحة وهيكله ومقداره ونوع التمويل واإلشراف عليه أثناء التفاوض على الواجبة، قد يلزم إجراء تحسينات على خطة المشرو
 اتفاق تمويل.

 
 (Transition To Scale)برنامج  قرارات التمويل

. ويتم تقديم التوصيات الخاصة Grand Challenges Canadaيتم اتخاذ قرارات التمويل النهائية من قِبل مجلس إدارة مؤسسة 
بعد استعراض توصيات الموظفين )استناًدا إلی استعراض وثائق الطلب التي  لجنة االستثمارس اإلدارة من قِبل بالتمويل إلى مجل

 الشخصية الوجيزة مع المبتکر.يقدمها المبتکر ومواصلة عملية العناية الواجبة( والمعلومات األخرى المتاحة، مثل المقابالت 

http://www.grandchallenges.ca/who-we-are/our-people/
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 معايير التقييم 4.5
 

 التأثير
  هل يتوافر للحل المقترح إمكانية تقديم المساعدات إلنقاذ األرواح أو تحسين المعيشة للمستضعفين في األماكن التي يصعب

 )المشاريع األولية فقط( الوصول إليها في السياقات المتضررة من الصراع؟
 مشاريع برنامج  لمبدأ للحل المقترح؟هل تم توضيح إثبات جدوى ا(Transition To Scale )فقط 

o ( المساعدة الُمحّسنة، وتقليل االعتماد على 1إثبات جدوى المبدأ: الدليل الذي يظهر في مكان محكوم أو محدود بـ )
( 2الصراعات؛ و)االستيراد، و/أو الحد من العوائق المهمة األخرى للحصول على المساعدة في السياقات الناشئة عن 

 طلب للحل.
 هل الحل المقترح يتناسب مع التنفيذ واسع النطاق في أماكن الصراع؟ 
  هل الفكرة المقترحة تنطبق على معظم المستضعفين في المناطق المتضررة من الصراع وتحمل إمكانية عالج أوجه التباين

 واالختالف؟
 

 Integrated Innovation (المتكامل االبتكار) 
 بتكار جرئ؟هل اال 
 ما مدى نجاح الفكرة المقترحة في دمج االبتكار العلمي/التكنولوجي واالجتماعي والتجاري؟ 
 إلى أي مدى سيشارك األشخاص المتضررون بشكل مجٍد في تصميم واختبار وتكرار االبتكار المقترح؟ 

 
 خطة تنفيذ المشروع

 (المشاريع األولية فقط) لوقت والموارد المقدمة؟هل خطة تنفيذ المشروع مصممة إلثبات جدوى الفكرة في إطار ا 
o ( المساعدة الُمحّسنة، وتقليل االعتماد على 1إثبات جدوى المبدأ: الدليل الذي يظهر في مكان محكوم أو محدود بـ )

( 2االستيراد، و/أو الحد من العوائق المهمة األخرى للحصول على المساعدة في السياقات الناشئة عن الصراعات؛ و)
 إمكانية تطبيقه على نطاق واسع في سياقات أخرى.

  هل المقترح يعكس خطة موضوعة بشكل جيد لتوسيع النطاق واالستدامة، بما في ذلك االلتزامات من الشركاء وأصحاب
 )مشاريع برنامج المصلحة الرئيسيين الذين يلزم وجودهم للمضي قدًما على طريق الوصول إلى توسيع النطاق واالستدامة.

Transition To Scale )فقط 
 هل هناك عالقة مع القطاع الخاص من شأنها أن تزيد من احتماالت النجاح؟ 
 هل خطة رصد وتقييم التأثير قوية بما فيه الكفاية، من أجل استخالص النتائج المناسبة قبل نهاية التمويل؟ 
 قوق اإلنسان واإلدماج؟ما مدى مراعاة المقترح للمساواة بين الجنسين، واالستدامة البيئية، وح 
  ،هل تم تقديم دليل لإلشارة إلی احتمال النجاح، وتقييم صارم لمخاطر المشروع، ومخاطر الفساد، ومخاطر تحويل المساعدات

ومخاطر السالمة واألمن، واستراتيجيات التخفيف المرتبطة بها؟ )ينبغي أن يشمل ذلك الخصوصية وخصوصية بيانات 
حيثما کان ذلك مناسبًا، ومراعاة الموظفين واألشخاص المتضررين والمجتمع األوسع وأصحاب األشخاص المتضررين، 

 المصلحة اآلخرين(.
 

 قدرة القيادة على الدفاع عن التغيير
 هل يتوفر لقائد المشروع وأفراد الفريق الرئيسيين االلتزام وإمکانيات القيادة الالزمة إليجاد حلول لتوسيع النطاق؟ 
 المشروع المقترح و/أو أعضاء الفريق الرئيسيون على التدريب المناسب، واكتسبوا من الخبرة والمكانة ما  هل حصل قائد

 يؤهلهم لتنفيذ العمل المقترح؟
 إلى أي مدى أثبت قائد المشروع و/أو أعضاء الفريق الرئيسيون قدرتهم على االستفادة من خبرة القطاع الخاص؟ 
 ء الفريق الرئيسيون قدرتهم على فهم وتلبية احتياجات األشخاص المتضررين في السياق؟هل أثبت قائد المشروع و/أو أعضا 

 
 قيمة الجهود المبذولة 
 هل نطاق العمل المقترح، وقدرة فريق المشروع، واألموال المطلوبة معقولة ومتناسبة مع أهداف المقترح الذي تم طرحه؟ 
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 خاص للموارد؟ هل المقترح يمثل استخداًما مدروًسا وفعاالً بشكل 
 

 (من خالل الدعوة) TRANSITION TO SCALE للطلبات الكاملة لبرنامج –معايير التقييم  4.6
 

 Grand Challenges Canadaمن قِبل مؤسسة  Transition To Scaleسيتم تقييم الطلبات الكاملة المدعوة لتمويل برنامج 
 التالية: ولجنتها االستثمارية، عند اإلمكان، استناًدا إلى المعايير

 
 Integrated Innovation (المتكامل االبتكار) – والتجاري واالجتماعي التكنولوجي/العلمي لالبتكار المنسَّق الطلب قوة مدى ما 

 واسع؟ نطاق على مستدام تأثير وتحقيق حد أقصى إلى النطاق توسيع فرص لزيادة
 ما مدى احتماالت إنقاذ األرواح وتحسين المعيشة في المستقبل؟ – التأثير 
  هل يتوفر لدى الفريق اإلمكانات والمهارات والقدرة على تنفيذ رؤيته واستراتيجيته المقترحة؟ – ريادة األعمال 
 برنامج  ار؟ على مستوىهل لدى الفريق تحالفات استراتيجية و/أو شراكات كافية تتيح توسيع نطاق االبتك – الشراكات الذكية

transition-to-scale يجب مشاركة القطاع الخاص. وسيُنظر إلى التمويل المماثل بعين الرضا على أنه مؤشر قوي على ،
 التزام الشركاء االستراتيجيين.

 جة إلى مزيد من هل هناك مسار عملي للوصول إلى االستدامة المالية عبر القنوات الخاصة و/أو العامة )دون الحا – االستدامة
 التمويل من شركاء "التحدي اإلنساني الكبير(؟

 هل نطاق الخطة المقترحة واألموال المطلوبة معقول ومتناسب مع األهداف المقترحة لبرنامج  – نطاق العمل المقصود
Transition to Scale؟ 

 ماليًا أثناء فترة تمويل برنامج هل يمكن تنفيذ الخطة المقترحة تنفيذًا عمليًا ومستداًما ومدعوًما  – التنفيذTransition To 

Scale؟ 
 هل تمتثل الخطة المقترحة ألفضل الممارسات األخالقية؟ – االمتثال األخالقي 
 االستدامة البيئية، والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان واالندماج 

بضمان الحيلولة دون  Grand Challenges Canadaهل يعكس المقترح التزام مؤسسة  – االستدامة البيئية .1
 حدوث آثار سلبية بيئية مادية؟

بتعزيز مبادئ  Grand Challenges Canadaهل يعكس المقترح التزام مؤسسة  – المساواة بين الجنسين  .2
 المساواة بين الجنسين؟

شجيع بتعزيز الت Grand Challenges Canadaهل يعكس المقترح التزام مؤسسة  – حقوق اإلنسان واالندماج  .3
 على إرساء مبادئ حقوق اإلنسان واالندماج؟

 الوصول العالمي والوصول إلى البيانات 
هل حصل المبتكر على حق الوصول القانوني إلى حقوق الملكية الفكرية و/أو إدارتها بطريقة تُمّكن  – الملكية الفكرية .1

 Grand Challengesصة بمؤسسة المبتكر من االمتثال لسياسة الوصول العالمي والوصول إلى البيانات الخا

Canada وتوفير حقوق إلى مؤسسة ،Grand Challenges Canada في إطار اتفاقية الوصول العالمي؟ 
هل من المرجح أن تؤدي خطة عمل المبتكر إلى الوصول المجدي إلى االبتكار للمستفيدين  – الوصول العالمي  .2

 ة، بمن فيهم األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة؟المستهدفين، ال سيما بين الفئات السكانية الضعيف
هل تحتوي خطة عمل المبتكر على نشر و/أو توزيع النتائج والبيانات بطريقة مفتوحة وفي  – الوصول إلى البيانات .3

 الوقت المناسب؟
 

 الشروط المالية والتكاليف المؤهلة 4.7
 

 .توجيهات النفقات المؤهلة وغير المؤهلةالتكاليف المرتبطة مباشرة بتنفيذ المشروع مؤهلة وفقًا لـ 
 

 التكاليف غير المباشرة/اإلضافية
 .غير مؤهلةالتكاليف غير المباشرة/اإلضافية 

 

 اتشروط المدفوع 4.8

http://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2015/11/Eligible-and-Ineligible-Expenses-Directive_02Dec2016_EN.pdf
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: سيتم تقديم دفعة ُمقّدمة أولية تعادل متطلبات التدفقات النقدية التقديرية للتکاليف المؤهلة المتوقعة للفترة المدفوعات الُمقّدمة .1

األولی عند توقيع االتفاق. وسيتم إجراء المدفوعات الالحقة من خالل دفعات ُمقّدمة بشكل ربع سنوي بناًء على متطلبات 
 على المبلغ المتوقع. %5التقديرية للتكاليف المؤهلة. وسوف تخضع الدفعات الُمقّدمة إلى اقتطاع بنسبة التدفقات النقدية 

 
يتم التوقيع على جميع طلبات الدفعات الُمقّدمة والتقارير المالية المرسلة من قِبل كبير المسؤولين التنفيذيين الحاصل على لقب  .2

 محاسبي محترف ومعتمد.
 

الُمقّدمة المعلقة:  ال يمكن للمدفوعات الُمقّدمة أن تغطي أكثر من فترتين وال يجوز في أي وقت أن يكون هناك المدفوعات  .3
مدفوعات ُمقّدمة معلقة تغطي متطلبات التدفقات النقدية ألكثر من فترتين. على سبيل المثال، قبل إصدار دفعة ُمقّدمة لفترة ثالثة، 

 يجب احتساب الفترة األولى.
 

 الحساب المصرفي المنفصل والفوائد المكتسبة على المدفوعات الُمقّدمة:  يُحتفظ للمشروع بحساب مصرفي منفصل بفائدة. .4
 

 تخضع الدفعة النهائية للشروط التالية: .5
a. .تم إنجاز المشروع وفقًا لالتفاق 
b.  تلقت مؤسسةGrand Challenges Canada .التقرير النهائي وقبلته 
c.  تلقت مؤسسةGrand Challenges Canada  شهادة تفيد أن االلتزامات المالية تجاه الموظفين أو المقاولين من

في المشروع قد تم الوفاء بها  Grand Challenges Canadaالباطن أو الموّردين فيما يتعلق بمساهمة مؤسسة 
 بالكامل.

 

 التدقيق 4.9
 

لين من قِبل مؤسسة  أو أي من شركائها، وذلك في أي  Grand Challenges Canadaيجوز إجراء عملية تدقيق للمبتكرين المموَّ
، ويجب عليهم االحتفاظ بسجالت المشروع أثناء تلك الفترة، والتي ستنعكس جميعها في كل اتفاق 2028مارس  31وقت حتى 

 تمويل.
 

 المواد المقدمة وإشعار الخصوصية 4.10
 

فيما يتعلق بطلب تقديم المقترحات هذا  Grand Challenges Canadaيجوز مشاركة جميع مواد الطلبات المقدمة إلى مؤسسة 
، ومكتب الواليات المتحدة للمساعدة (USAID))المشار إليها إجماالً بمصطلح "المواد المقدمة"( مع الوكالة األمريكية للتنمية اإلدارية 

(، و/أو مع الشركاء اآلخرين، ويجوز DFID(، وإدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة )OFDAالخارجية في حاالت الكوارث )
 Grand، يمنح كل مقدم طلب مؤسسة Grand Challenges Canadaالكشف عنها علنًا. بإرسال أي مواد مقدمة إلى مؤسسة 

Challenges Canada  والوكالة األمريكية للتنمية اإلدارية في جميع أنحاء العالم، ترخيًصا ال رجعة فيه وغير حصري بدون دفع
سوم امتياز، الستخدام المواد المقدمة، والكشف عنها، وإعادة إنتاجها، وإعداد األعمال المشتقة منها، وتوزيع نسخ منها على ر

الجمهور، وتنفيذها علنًا وعرضها علنًا، بأي شكل من األشكال وألي غرض من األغراض، وأن يكون لهم أو يسمحوا لآلخرين 
يشمل مشاركة المقترحات مع غيرها من أموال الجوائز والتحديات األخرى التي تديرها الوكاالت بالقيام بذلك بنفس الشروط.  وهذا 

 األكاديمية والقطاع الخاص واإلنسانية ووكاالت األمم المتحدة.
 

وستخضع المقترحات لعملية استعراض خارجي من قِبل خبراء موضوعيين مستقلين وممولين مشاركين محتملين )ستكون نتائجها 
 ية(، باإلضافة إلى إجراء تحليل من جانب شركاء مبادرة "التحدي اإلنساني الكبير".سر

 

يُرجى النظر بعناية في المعلومات الواردة في المواد المقدمة. وإذا كان لديك أي شكوك حول الحكمة من الكشف عن المعلومات 
اعات(، فنوصيك بالرجوع إلى مستشارك القانوني واتخاذ أي السرية أو معلومات الملكية )بما في ذلك المعلومات المتعلقة باالختر

 خطوات تراها ضرورية لحماية الملكية الفكرية الخاصة بك.
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قد ترغب في النظر فيما إذا كانت هذه المعلومات ذات أهمية كبيرة لتقييم التقديم وما إذا كانت المعلومات األكثر عمومية غير السرية 

 األغراض.قد تكون كافية كبديل لهذه 
 

تُخلي مسؤوليتها صراحة من أي وجميع المسؤوليات التي قد تنشأ عن الكشف عن  Grand Challenges Canadaمؤسسة 
 المعلومات السرية الواردة في المواد المقدمة.

 

 الضمان 4.11
 

 التراخيص المذكورة أعاله.بتوفير المواد المقدمة، يُمثل ويضمن مقدمو الطلبات أن لهم الحق في تقديم المعلومات المرسلة ومنح 
 

ويمكن لمقدمي الطلبات الذين يرغبون في االستفسار عن محتويات المواد المقدمة الخاصة بهم التواصل معنا عن طريق البريد 
 @humanitariangrandchallenge.orginfo  . اإللكتروني على

 

 (IP) الملكية الفكرية 4.12
 
تشمل الحلول التي يدعمها هذا البرنامج التقنيات المبتكرة والخدمات ونماذج األعمال التجارية والمعرفة و/أو المنتجات لتعزيز العمل 

لناجح ااإلنساني في السياقات المتضررة من الصراعات. ومن أجل ضمان الوصول المجدي للسكان المستهدفين، قد يتطلب التطوير 
لهذه الحلول ونشرها مشاركة منظمات متعددة أو دعمها و/أو التعاون معها، بما في ذلك القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات 

البحثية األكاديمية و/أو غير الربحية. وبناًء عليه، فإن الهدف من هذا البرنامج هو دعم إقامة شراكات مناسبة ضرورية لتلبية هذه 
 العالمية الملحة. االحتياجات الصحية

 
يحتفظ مقدمو الطلبات الناجحون بملكية حقوق الملكية الفكرية في االبتكارات المدعومة، بما في ذلك الحقوق التي تنشأ في نتائج 

تهدف إلى ضمان استخدام أي من حقوق الملكية الفكرية  Grand Challenges Canadaالمشاريع الممولة. ومع ذلك، فإن مؤسسة 
 Grand Challengesتها بطريقة تتفق مع تحقيق أهداف هذا البرنامج. وستوجه سياسة الوصول العالمي لمؤسسة هذه وإدار

Canada  نهجنا تجاه الملكية الفكرية، ونحث جميع مقدمي الطلبات على النظر في رغبتهم في تقديم طلب امتثاالً لسياسة الوصول
 .Grand Challenges Canadaالعالمي لمؤسسة 

 

 Grand Challenges Canadaطلب من مقدمي الطلبات الناجحين االلتزام باالمتثال لسياسة الوصول العالمي لمؤسسة سيُ 
تمشيًا مع المبادئ التوجيهية التي تنطبق على  Grand Challenges Canadaوالتوقيع على اتفاقية وصول عالمي مع مؤسسة 
ا البرنامج. وسوف توفر اتفاقية الوصول العالمي ترخيًصا غير حصري لحقوق الحلول المبتكرة ونتائج المشاريع التي يدعمها هذ

 Grand Challengesالملكية الفكرية في االبتكارات المدعومة )بما في ذلك الملكية الفكرية األساسية( التي تسمح لمؤسسة 

Canada شر المنتجات أو العمليات أو المعرفة أو وشركائها في التمويل والجهات المرخص لها من الباطن التابعة لها بتنفيذ ون
الحلول في البلدان المحدودة والمتوسطة الدخل التي ال يستطيع فيها مقدمو الطلبات أو شركاؤهم تحقيق إمكانية وصول مجدية. وينبغي 

لتوزيع تقديم ترخيص فرعي أو حقوق ا Grand Challenges Canadaعلى مقدمي الطلبات أن يالحظوا أنه قد يلزم مؤسسة 
الفرعي لشركاء التمويل، أو واحد أو أكثر من األشخاص الُمعينين من قِبل شركاء التمويل. كما ينبغي أن يالحظ مقدمو الطلبات أن 

 االلتزامات بالوصول العالمي المذكورة أعاله يستمر العمل بموجبها حتى نهاية أنشطة المشروع.
 

 الوصول إلى البيانات 4.13
 

بتحسين استخدام البيانات لترجمة المعرفة إلى حلول إلنقاذ األرواح. ولتحقيق هذا  Grand Challenges Canadaتلتزم مؤسسة 
والمجتمع اإلنساني األرحب إلى البيانات على  Grand Challenges Canadaالهدف، يجب إتاحة وصول مجتمع أبحاث مؤسسة 

قية والفعالة. ووفقًا للوصول العالمي، يمثل الوصول إلى نطاق واسع وبسرعة من خالل ممارسات الوصول إلى البيانات األخال

mailto:humanitarian.gc@grandchallenges.ca
mailto:humanitarian.gc@grandchallenges.ca
mailto:humanitarian.gc@grandchallenges.ca
mailto:humanitarian.gc@grandchallenges.ca
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البيانات تفسيًرا للمبدأ التوجيهي الثاني في سياسة الوصول العالمي، والذي ينص على أن المعرفة المكتسبة من خالل االكتشاف يتم 
 لمية.توزيعها على نطاق واسع، وبأسرع ما يمكن، بين المشاريع ذات الصلة واألوساط العلمية العا

 

كحد أدنى، تشير "البيانات" إلى مجموعات بيانات كمية ونوعية مشروحة، ومعلومات مصاحبة لها، مثل بيانات التعريف، وكتب 
 الشفرة، وقواميس البيانات، واالستبيانات والبروتوكوالت.

 
االستخدام األول والمتواصل بقيمة الملكية الفكرية والصبغة التجارية، وفوائد  Grand Challenges Canadaتعترف مؤسسة 

للبيانات، ولكن ليس االستخدام لفترات طويلة أو الحصري. وفي بعض الحاالت، قد تتسبب حماية أو قوانين أو لوائح الملكية الفكرية 
الجزئي أو  زلفي تأخير الوصول إلى البيانات أو الحيلولة دون ذلك. وفي هذه الحاالت، يقدم المستفيد من المنحة تبريًرا لضمان التنا

 الكامل عن متطلبات الوصول إلى البيانات.
 

 GRAND CHALLENGES CANADA الحقوق المكفولة لمؤسسة 4.14
 

يمثل طلب تقديم المقترحات جزًءا من برنامج المنح التقديري. وال ينشأ عن تقديم الطلبات عالقة تعاقدية بين مقدم الطلب ومؤسسة 
Grand Challenges Canada. 

 
 بالحق، كما يتراءى لها وبدون إشعار، في: Grand Challenges Canadaتحتفظ مؤسسة 

 

 إلغاء طلب تقديم المقترحات في أي وقت وألي سبب. .1
فبراير  19تعديل أو إعادة إصدار طلب تقديم المقترحات في أي وقت وألي سبب. يسري العمل بطلب تقديم المقترحات هذا من  .2

بق لتقديم مقترحات من هذا النوع. وتنطبق بنود وشروط طلب تقديم المقترحات هذا على ، ويحل محل أي طلب سا2018
، من اآلن فصاعًدا ويجوز استبدالها في المستقبل بطلب تقديم مقترحات 2018فبراير  19جميع الطلبات المقدمة من تاريخ 

 قبل تقديم طلبك. تمت مراجعته. ونحن نوصي بتفّقد أي مراجعات تجري على طلب تقديم المقترحات
قبول أو رفض أي طلب غير متوافق بسبب عدم استيفائه معايير األهلية، و/أو ال يتوافق مع اإلرشادات التي تخص الطلبات  .3

 و/أو ال يتوافق مع اإلرشادات التكاليف المسموح بها.
، أو استناًدا Grand Challenges Canadaعدم مكافأة طلب ما استناًدا إلى أداء مشروع أو منحة سابقة مقدمة من مؤسسة  .4

 Grand Challengesإلى إعطاء منحة إلى مقدم الطلب لنفس البحث أو لبحث مشابه من قِبل واحد من شركاء مؤسسة 

Canada .أو مؤسساتها المعاونة 
 عدم تأهيل أي طلب في أي مرحلة عندما توجد إشارة إلى أن المقترح كان، بأي طريقة، ُمنتَحالً. .5
أي أو جميع الطلبات، بصرف النظر عن تصنيف الطلب، وذلك استناًدا إلى معايير التقييم، سواء كان بتقديم أو  قبول أو رفض .6

 بدون تقديم تفسير.
 مكافأة الطلبات بمبالغ تمويل مختلفة، و/أو فترات مختلفة و/أو شروط مختلفة عن المنصوص عليها أعاله. .7
لبات عبر أبحاث مستقلة أو من خالل التواصل مع األطراف الثالثة الذين التحقق من صحة أية معلومات يقدمها مقدمو الط .8

مؤهلين، واستخدام هذه المعلومات لتبليغ قرار التمويل الذي اتخذته مؤسسة  Grand Challenges Canadaتعتبرهم مؤسسة 
Grand Challenges Canada. 

المنح المنفصلة مع كل مؤسسة )على سبيل المثال، اتفاقية مع تقديم المنح بالتعاون مع شركاء التمويل. وهذا يشمل اتفاقيات  .9
وأخرى مع مؤسسة شريكة(، وكذلك عمليات التحويل المختلفة لألموال. وقد تخضع  Grand Challenges Canadaمؤسسة 

ق بح Grand Challenges Canadaكافة هذه التمويالت إلى بنود وشروط خارج نطاق تلك الواردة هنا. تحتفظ مؤسسة 
 .Humanitarian Grand Challengeالتفاوض ألي متطلبات/بنود وشروط إضافية تخص الملكية الفكرية لشركاء 

 

 ضمانات األبحاث 4.15
 

أن األبحاث التي تتضمن  Grand Challenges Canada، إنه من سياسات مؤسسة 2.10على النحو المشار إليه في القسم 
خدام الحيوانات واألبحاث التي تخضع لمتطلبات تنظيمية إضافية يجب إجراؤها وفقًا مشاركين بشريين، واألبحاث التي تجرى باست
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، بشكل أولي وطوال سير Grand Challenges Canadaألعلى المعايير األخالقية المعترف بها دوليًا. ولتلقي أموال من مؤسسة 
 بادئ التوجيهية األخالقية الواردة أدناه:المشروع البحثي، يجب على الباحثين تأكيد وتوثيق االمتثال للمعايير والم

 
يجب إجراء األبحاث التي تتضمن مشاركين بشريين بطريقة تُظهر وتحمي وتحافظ على احترام األشخاص، واالهتمام بسعادة  .1

 .األفراد والعائالت والمجتمعات، والعدالة
 يجب إجراء األبحاث التي تشمل حيوانات بطريقة تضمن رعايتها والتعامل معها بطريقة إنسانية. .2
نووي ال قد تخضع بعض الجهود البحثية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األبحاث التي تجري باستخدام الحمض .3

 المأشوب، والمخاطر البيولوجية والكائنات الُمعّدلة جينيًا، إلى رقابة والئحة ُمحّسنة.
 

أن، لكل مكان يتم فيه إنجاز جزء من  Grand Challenges Canadaكما ينطبق على المشروع الفردي، سوف تتطلب مؤسسة 
المقاول من الباطن(، يتم الحصول على جميع الموافقات القانونية  المشروع )إما من قِبل مؤسستك أو المستفيد من المنحة الفرعية أو

والتنظيمية لألنشطة التي تجري قبل بدء النشاط المنظم. وإضافة إلى ذلك، سيكون من الالزم أن توافق على أنه لن يتم إنفاق أي أموال 
د الهيئات التنظيمية واألخالقية. للحصول على مزيمن أجل تسجيل المشاركين البشريين حتى يتم الحصول على الموافقات الالزمة من 

 .Grand Challenges Canadaلمؤسسة  سياسة األخالقياتمن التفاصيل، يُرجى مراجعة 

 
  

file:///D:/Work/Clients/Language%20Marketplace/2018/2/TRA-CAD-2018-0230%20-%20File%20to%20Translate%20-%20Due%20Feb%2016/Done/20180207%20Humanitarian%20RFP%20English%20(003)-fortranslation.docx_en-US_ar-EG/20180207%20Humanitarian%20RFP%20English%20(003)-fortranslation.docx_en-US_ar-EG.docx%23_2iq8gzs
http://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/ethicspolicy_2014Jan08_EN.pdf
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 الملحق أ

 النتائجتبليغ 
 

 المؤشرات األساسية
في حالة تمويل المشروع، سيلزمك تبليغ عدد من النتائج والنواتج، بما في ذلك تلك الملخصة أدناه؛ يُرجى مالحظة أن هذه ليست 

 .Grand Challenges Canadaقائمة كاملة، وأنه سيتم تحديد النتائج والنواتج من قِبل فريق المشروع بالتشاور مع مؤسسة 
 

 نتائج النهائيةال
 النتائج النهائية هي اآلثار طويلة األجل الناتجة عن االبتكار. وينبغي أن تكون هذه النتائج قابلة للتحقيق والقياس بحلول نهاية فترة

إنقاذ ين تم لذا وعدد؛ معيشتهم تحّسنتالذين التمويل. والنتائج النهائية التي تركز عليها مبادرة "التحدي اإلنساني الكبير، هي عدد من 
 .  أرواحهم

 
 النتائج المتوسطة

النتائج المتوسطة هي اآلثار متوسطة األجل الناتجة عن االبتكار. وينبغي أن تكون هذه النتائج قابلة للتحقيق والقياس في إطار حدود 
تحدي تركز عليها مبادرة "الالوقت والموارد المخصصة للمشروع، على أن ترتبط مباشرة بنتائج المشروع. والنتائج المتوسطة التي 

 اإلنساني الكبير" هي:
 

 عدد المتضررين الذين يستخدمون االبتكار  ●
عدد الوسطاء الذين يستخدمون االبتكار )"الوسطاء" هم مقدمو الخدمات أو العاملون في مجال المساعدات اإلنسانية الذين   ●

 معات المستهدفة(.يستخدمون االبتكار إلنقاذ األرواح أو تحسين معيشتهم في المجت
 

 النتائج الفورية 
 ذالنتائج الفورية هي التغييرات قصيرة األجل الناتجة عن االبتكار. ينبغي أن تكون هذه النتائج قابلة للقياس والتحقيق نسبيًا بعد تنفي

دي ليها مبادرة "التحالمشروع بفترة وجيزة، وينبغي ربطها بنتائج المشروع. ومن األمثلة على النتائج المتوسطة التي تركز ع
 اإلنساني الكبير":

 
 عدد المتضررين الذين وصلوا عبر أنشطة التوعية والتثقيف.  ●
 عدد الوسطاء الذين وصلوا عبر أنشطة التوعية والتثقيف. ●
 عدد الوسطاء مع التغييرات في المعرفة أو المهارات نتيجة للتدريب بشأن االبتكار. ●

 
 النتائج

لخدمات التي تم إنتاجها أو تطويرها أو تنفيذها بشكل مباشر كجزء من االبتكار. ومن األمثلة على النتائج النتائج هي المنتجات أو ا
 التي تركز عليها مبادرة "التحدي اإلنساني الكبير":

 
 عدد الوسطاء الذين تدربوا على االبتكار ●
 عدد ونوع أنشطة الوعي والتثقيف التي أجريت  ●
 عدد المهام التي تم إنشاؤها نتيجة لالبتكار.  ●

 


